
UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia 13 września 2007 r.

w sprawie odrzucenia protestu, wniesionego przez Pana Leopolda Wisza,
zamieszkałego w Świlczy 513, do ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego
           planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/01/06 we wsi Świlcza.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku

z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

Odrzuca się protest, wniesiony w dniu 16 lipca 2007 r. przez Pana Leopolda Wisza

zamieszkałego w Świlczy 513, do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Nr 4/01/06 we wsi Świlcza, z uzasadnieniem, jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr XI/86/2007 Rady
Gminy Świlcza z dnia 13 września 2007 r.

UZASADNIENIE

odrzucenia protestu wniesionego przez Pana Leopolda Wisza, zamieszkałego w Świlczy

513, do ustaleń przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania

                                       przestrzennego Nr 4/01/06 we wsi Świlcza

Po przeanalizowaniu protestu złożonego przez Pana Leopolda Wisza, stwierdza się,

iż nie są w nim kwestionowane ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi

zmianami). Podnoszone w nim sprawy dotyczące własności gruntów – ich przejmowania

przez Skarb Państwa  od rolników w ramach scaleń nie są problematyką związaną

z procedurą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie

z aktualną ewidencją gruntów wszystkie działki w granicach objętych opracowaniem

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są własnością spółki z o.o.

„Ekologia”.

Równocześnie, stosownie do zawartych w proteście pytań, należy podkreślić, że cały

teren objęty granicami opracowania przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego uzyskał zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Część

terenu w pasie ok. 160 m od drogi krajowej objęta była zgodą uzyskaną w Miejscowym

Planie Ogólnym Gminy Świlcza, natomiast pozostała uzyskała zgodę decyzją Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.tr.051/602-461/02 z dnia 3 września 2002 r.


