projekt
Uchwała Nr ………………..
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia …………. 2015 roku
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia
naruszenia prawa
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 53 §2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270), Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co
następuje:
§1. Odmawia się uchylenia uchwały Nr XXIII/421/12 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble’’
w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2387;
zm.: z 2014 r. poz. 3697).
§2. Uzasadnienie odmowy uchylenia uchwały wymienionej w § 1 zawiera załącznik
do niniejszej uchwały.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 28 września 2015 roku Pan Lech Sułkowski wezwał Radę
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zmiany m.in. Uchwały Nr XXIII/421/12 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej ,,Meble’’ w Piotrkowie Trybunalskim. Skarżący napisał, iż: ,,należy złożyć skargę
wobec bezczynności władz miasta w sprawie natychmiastowej realizacji zobowiązań
wynikających z dyrektywy unijnej dotyczącej reemisji CO2.’’ Skarżący stwierdza,
iż uchwała narusza art. 94 Konstytucji i wobec tego wymaga usunięcia. Skarżący
powołuje się na naruszenie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków i wnosi o zmianę oznaczenia symbolu na ,,US’’.
Podkreślić należy, iż treść skargi nie jest precyzyjna. Skarga nie wskazuje na
naruszenie ani przepisów prawa ani nie wskazuje, na czym naruszenie to miałoby
polegać. Plan miejscowy uchwalony został po przeprowadzeniu procedury określonej
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (obecnie Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Projekt planu uzyskał
niezbędne uzgodnienia, zapewniono udział zainteresowanych stron w zakresie
wynikającym z przepisów ustawy a przed uchwaleniem dokonano oceny pod kątem
zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała po dokonaniu jej oceny przez organ nadzoru co do zgodności z prawem
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Stosownie do art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) ,, Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie
zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy
w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do
usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu
administracyjnego.’’
Podkreślić należy, iż skarżący jeszcze przed wezwaniem do zmiany planu
złożył na niego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Wyjaśnić także należy, iż skarżący nie jest właścicielem ani użytkownikiem
wieczystym terenów położonych na obszarze planu.
Biorąc pod uwagę, iż jedyny zarzut dotyczy naruszenia przepisów
rozporządzenia, które nie ma w ogóle zastosowania do sporządzania planów
miejscowych wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z załączonym projektem.

