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UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2014 
RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 26 marca 2014 r. 

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta 
Sandomierza  

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.tekst 
Dz.U.z 2013r. poz. 594,  poz 645, poz 1318) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:  

§ 1.  

Odmawia się uwzględnienia wezwania Pana W. S.*) i A. S.*) do usunięcia naruszenia prawa przez  
podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały Nr XXXIX/374/2006 z dnia 18 października 2006 r.w 
sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
jednorodzinnego „Ożarowska” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/2001 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 15 listopada 2001r.  

§ 2.  

Rada Miasta Sandomierza przedstawia swoje stanowisko w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część 
uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza  

 
 

Marceli Czerwiński 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm., w zw. z 
art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 
101, poz. 926 ze zm.).  
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Uzasadnienie 

W dniu 11.02.2014 r. Pan W. S.*) i A. S.*) wnieśli do Rady Miasta Sandomierza wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa cyt: "wzywam Radę Miasta Sandomierza do niezwłocznego usunięcia naruszenia polegającą 
na stwierdzeniu nieważności MPZP Ożarowska w Sandomierzu, zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/330/2001 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2001 r, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 9, poz 
101 z dnia 4.02.2002 r, ze zmianą - Uchwała Nr XXXIX/374/2006 z dnia 18 października 2006 r. 
sporządzonego z istotnym naruszeniem prawa - niezgodności ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego z ustaleniami MPZP dla nieruchomości nr 159/20 i przyległych"  

Komisje stałe Rady Miasta Sandomierza tj Komisja Rewizyjna i Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa podczas analizy dostępnych materiałów oraz wysłuchaniu stron ustaliły:  

- MPZP os. "Ożarowska" uchwalony uchwałą Nr XLV/330/2001 z dnia 15 listopada 2001 roku został 
sporządzony i uchwalony na podstawie obowiązującej wówczas ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
o zagospodarowaniu przestrzennym,  

- W dniu 15 marca 2005 r. Rada Miasta Sandomierza  podjęła uchwałę  Nr XXIII/197/2005 w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany  mpzp "Ożarowska" określając na załączniku graficznym granice 
opracowania,  

- określone w powyższej uchwale granice, nie obejmowały działki o nr ewid. 159/20 (dotyczyły części zachodniej 
ul. Ożarowskiej pomiędzy ul. Mickiewicza - Kwiatkowskiego),  

- wniosek złożony przez Pana A. S. i W. S. w dniu 14.02.2006 r (złożony po terminie)  nie dotyczył terenu 
objętego projektowaną zmianą w związku z czym nie mógł być rozpatrywany w procedurze planistycznej 
rozpoczętej na podstawie w/w uchwały,  

- zmiana MPZP Ożarowska" wprowadzona uchwałą Nr XXXIX/374/2006 nie dotyczyła terenów wskazanych 
przez Skarżącego, nie obejmowała działki Nr ew. 159/20,  

- w chwili opracowywana jest II zmiana MPZP "Ożarowska". W dniach 11.03.2014 r - 8.04.2014 r. odbędzie sie 
drugie wyłożenie planu do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 8.04.2014 r.  Od dnia  
08.04. 2014 r- do 29.04.2014 r. będą przyjmowane wnioski i uwagi do planu. Po 20.05.2014 r. zostanie 
przedłożony Radzie Miasta Sandomierza opracowany projekt uchwały w sprawie omawianej zmiany.  

Z informacji udzielonej Komisji przez Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz z wypowiedzi 
P. W. S. wynika, że dotychczasowe uwagi związane z przeznaczeniem działki nr ewid. 159/20 zostały 
uwzględnione w całości w powyższej zmianie.  

W związku z powyższym uznano przedmiotowe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za 
nieuzasadnione.  

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm., w zw. z 
art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 
101, poz. 926 ze zm.).  

 


