
UCHWAŁA  Nr IV.13.2015 

Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 10 lutego  2015 r. 

 

w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia 

naruszenia prawa 

 

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.101 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r., poz.379, poz.1072) 

Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1.Uznaje się  wezwanie Pani  i Pana(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 

2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Inspektor ds. obsługi Rady Gminy 
Bożena Fedorowska) z dnia 27 listopada  2014r.  doręczone w dniu 01 grudnia  2014r., w sprawie 

usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice   z  dnia 18 czerwca 1999r. 

nr VII/61/99 Rady Gminy Komprachcice w sprawie  uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, w ten sposób, że tereny m. Polskiej Nowej 

Wsi, obejmujące działki o nr 511/2,511/3,513/3,513/4,517,518  mają wrócić do funkcji poprzedniej  

- czyli mieszkaniowej, natomiast tartak przemysłowy, działający obok posesji własności należy 

przenieść do specjalnie stworzonej strefy przemysłowej dostatecznie oddalonej od posesji 

mieszkaniowych   -  za  nieuzasadnione. 

 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Komprachcice stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

             Przewodniczący Rady Gminy 

 

                Łukasz Dydzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr IV.13.2015 
Rady Gminy Komprachcice 

 dnia 10 lutego 2015 r. 
 

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Komprachcice w sprawie wezwania xxx z dnia 27 listopada 
2014r. do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 
czerwca 1999r. nr VII/61/99 Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice: 
 

I  Stan faktyczny: 
 

1. XXX w piśmie z dnia 27 listopada 2014r. (w załączeniu), doręczonym w dniu 01.12.2014r. 
wezwali Wójta Gminy i Radę Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa poprzez, cyt. 
„likwidacji Studium z 1999r. i stworzenia właściwego Studium gdzie: 
- działki (nr 511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517 i 518 - przyp. wł.) mają wrócić do funkcji poprzedniej -
czyli mieszkaniowej. - natomiast tartak przemysłowy, działający obok naszych posesji należy 
przenieść do specjalnie tworzonej STREFY PRZEMYSŁOWEJ. dostatecznie oddalonej od posesji 
mieszkaniowych.”  

W uzasadnieniu wzywający wskazali, że,cyt.:  

„- w 1991r. sąsiad p. xxx dokupił działki obok nas  kolejno: od nr 511/1, 511/2 następnie 513/3 i 
513/4, 517 i 518. Działki  umiejscowione  obok posesji mieszkalnych ,a obowiązuje wówczas plan 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XIV/42/80 z dnia 
25.09.1980r.,a w nim  tereny obok naszych posesji  są  terenami  mieszkaniowo- zagrodowymi.” 

-„.. w dniu 16.11.1992r. Wójt Gminy Komprachcice wydaje p. xxx warunki zagospodarowania na 
budowę hali tartaku na dz. nr 513, jako zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, co jest 
niezgodne z prawem i  co następnie jest unieważnione w Kolegium Odwoławczym w I-szej instancji 
08.09.1993r. a w II –ej instancji 10.06.1994r.).” 

„- Jednak w dniu 05.05.1993r. Urząd Rejonowy w Opolu wydaje na powyższe warunki 
zagospodarowania, pozwolenie, twierdząc znów, że jest to zgodne z planem zagospodarowania 
przestrzenn.” 

„Urząd Wojewódzki Wydział Gospodarki Przestrzennej przesyła pismo z dnia 28.10.1994r. do 
Kierownika Urzędu Rejonowego w Opolu, a w tym piśmie  opis sprawy i oczekuje interwencji i 
wstrzymania budowy i działalności produkcyjnej na działkach j/w.” 

Wzywający do usunięcia naruszenia prawa, nie widząc pozytywnych działań ani Gminy, ani Urzędu 
Rejonowego, złożyli skargę w dniu 24.04.1999r. do Wojewody Opolskiego oraz pisma do innych 
instancji w województwie. 

Za pismem Wojewody Opolskiego z dnia 06.08.1999r. otrzymali informację o wszczęciu działań w 
sprawie skargi, co w efekcie kończy się pismem z dnia 27.09.1999r. otrzymaniem decyzji Wojewody 
Opolskiego unieważniającej pozwolenie na budowę w/w hali z dnia 05.05.1993r. 

Wskazując na powyższe okoliczności wzywający do usunięcia naruszenia prawa, dalej zwani 
wzywającymi , oświadczają, że:  

- skargę złożyli do Wojewody Opolskiego z dnia 24.04.1999r. a bezprawnie stworzone studium z 
1999r. uchwalono 18.06.1999r. bez wskazania” strefy przemysłowej dla całej Gminy z 
umiejscowieniem z dala od strefy mieszkaniowej; 

- dnia 27.08.1999r. uchwałą nr VII/74/99 Rada Gminy przystępuje do stworzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

- wzywający złożyli zarzuty do projektu tworzonego planu, a po ich odrzuceniu przez Radę Gminy 
złożyli skargę w dniu 20.10.2001 r. do NSA na projekt planu; 



- w 2007r.wzywający powzięli informację, że już 12.11.2001r. Rada Gminy uchwaliła plan 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XXV/204/2001) gdzie tereny obok nich uznano za 
produkcyjne z ograniczona uciążliwością; 

- wzywający uzyskali korzystne dla siebie wyroki WSA i NSA w tej sprawie; wyroki o próbę wycięcia z 
planu z 2001r. działek z bezprawnie istniejącym tartakiem, też tak w WSA jak i w NSA zostały przez 
Gminę przegrane; 

- studium z 2008r., które uchwalono również w celu poparcia bezprawia następnie zostało 
unieważnione wyrokami WSA i NSA; 

- uchwalone następnie studium z 2012r., gdzie uznano teren z ogromnym tartakiem jako ”istniejący 
tartak a w przyszłości tereny mieszkaniowe”, też zostało to przez WSA uznane za naruszające prawo; 

- aktualnie Gmina powołuje się na studium, ”stworzone„ w niecałe 2 miesiące po skardze z dnia 
24.04.1999r. do Wojewody Opolskiego, po której wzywający otrzymali decyzję unieważniającą 
pozwolenie, jako bezprawnie wydane, co zostało potwierdzone przez GINB 29.11.1999r. a następnie 
potwierdzone 11.12.2001r. wyrokiem NSA IV S.A. 2331/99 (faktycznie miesiąc po bezprawnym 
zatwierdzeniu przez Radę Gminy z 12.11.2001r.); 

- obecnie Gmina nie uwzględniła w planie przedmiotowych działek, nie chcąc za nie odpowiadać. 

2. W wyroku z dnia 28.10.2013r. sygn. akt II SA /Op 160/13 WSA w Opolu ze skargi w/w na 
uchwałę Rady Gminy Komprachcice z dnia 18.10.2012r.nr XVI/93/12 w przedmiocie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stwierdził, że zaskarżona 
uchwała w części obejmującej w całości działki nr 511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517 i 518 oraz w 
części działki nr 498 i 499 jest niezgodna z prawem i nie podlega wykonaniu. W uzasadnieniu 
wyroku WSA stwierdził, że:  

cyt. ” … w niniejszej sprawie Gmina … w sposób szczegółowy określiła w załączniku do Studium 
przeznaczenie działek o nr 511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517, 518/2 oraz w części działki nr 498 i 499 
które w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego pełniły funkcje terenów 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz rolnej wraz z wyznaczoną strefą ochronną dla 
istniejącego cmentarza, jako strefę produkcyjno - składową, docelowo mieszkaniowo - usługową z 
zaznaczeniem, że powyższe działki to tereny istniejącego zainwestowania. Zdaniem Sądu, takie 
działanie Gminy uznać należy za niezgodne z prawem. Oceny tej nie może zmienić fakt, iż tym razem 
zakresem uchwały objęto większość działek, na których funkcjonuje tartak, ani też powoływanie się 
przez organ w tym zakresie na treść art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, po myśli którego w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Odnośnie tego unormowania, w związku ze stanowiskiem 
Gminy, zauważyć przyjdzie, że nietrafny jest pogląd organu, iż niezgodne z prawem byłoby ustalenie 
dla tego terenu tylko zabudowy mieszkaniowej bez wskazania obecnego sposobu zagospodarowania 
w postaci obiektów produkcyjnych, które tam istnieją i funkcjonują. Przyjdzie dostrzec, że na tle art. 
10 ust. 1 pkt 1 ustawy w orzecznictwie prezentowany jest pogląd, który w pełni podziela skład 
orzekający w niniejszej sprawie, że jeśli faktyczny stan zagospodarowania terenu, istniejący w dacie 
uchwalania studium, powstał z naruszeniem prawa, to nie można uznać, że organ uchwałodawczy 
gminy bezwzględnie musi ten niezgodny z prawem stan zalegalizować odpowiednimi zapisami 
studium.” 
3.Po stwierdzeniu prawomocnymi wyrokami WSA w Opolu z dnia 23.07.2009r.sygn.akt II SA /Op 
66/09 i z dnia 28.10.2013r. sygn. akt II SA /Op 160/13, że uchwały Nr XIII/84/08 z dnia 25.04.2008r. i 
Nr XVI/93/12 z 18.10.2012r. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komprachcice Nr 
VII/61/99 z dnia 18 czerwca 1999r. - w części obejmującej w całości działki, o których mowa w 
wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa - niezgodności tych uchwał z prawem, aktualnym dla 
przedmiotowego terenu pozostają studium uchwalone uchwałą Rady Gminy Komprachcice Nr 
VII/61/99 z dnia 18 czerwca 1999r.  



Przedmiotowe działki są położone na obszarze oznaczonym, jako I.2.A z podstawowym 
przeznaczeniem terenu „Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przy czym dopuszcza się 
lokalizację obiektów i urządzeń produkcyjnych o ograniczonej uciążliwości, składowych lub 
usługowych niezwiązanych z produkcją rolną, na terenach V i VI klasy bonitacyjnej….” oraz na 
obszarze oznaczonym, jako II.2.A z podstawowym przeznaczeniem terenu „zabudowa mieszkaniowa -
mieszana –z podstawowym przeznaczeniem terenu „Zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa 
i produkcyjna- nieuciążliwa, przy czym należy ograniczać działalność, której uciążliwość wykracza 
poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny” (p.str. 65-66 i 69 
studium). 

W części 2 pkt 2.3.2. lit a i b (str. 18- 19) w tytule Przemysł, produkcja pozarolnicza wskazano na 
istniejący największy i najnowocześniejszy zakład stolarski w Polskiej Nowej Wsi i, że, cyt. 
„Uwzględniając istniejące uwarunkowania(bariery i atuty) możliwy wydaje się rozwój średnich i 
małych zakładów ….i dalszy rozwój zakładów branży drzewnej.” 

W części 6.2 lit. b) Konflikty wynikające ze sprzeczności interesów poszczególnych użytkowników 
przestrzeni zapisano:  

- w rubryce „Identyfikacja konfliktu”, cyt. „Istnienie licznych potencjalnie uciążliwych obiektów 
produkcyjnych(rzemieślniczych) oraz ferm hodowlanych w granicach lub w pobliżu terenów 
intensywnej zabudowy mieszkaniowej”; 

- w rubryce „Możliwości rozwiązania lub złagodzenia konfliktu”, cyt. 

”Działania na rzecz eliminowania uciążliwego oddziaływania do granic terenu, do którego jednostka 
organizacyjna prowadząca uciążliwą działalność ma tytuł prawny poprzez obligowanie i 
egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.”; 

„Ograniczenie rozwoju uciążliwej działalności poprzez zakaz rozbudowy i rozwój zakładów”.  

„Przeciwdziałanie powstawaniu nowych konfliktów poprzez tworzenie czytelnych struktur 
funkcjonalnych jednostek osadniczych i dopuszczania potencjalnie uciążliwej działalności w 
wydzielonych strefach”. 

W części 7. Predyspozycje rozwoju (szanse, bariery, zagrożenia) zapisano, jako atuty gminy potencjał 
zasobów pracy, jako bariery ograniczające rozwój gminy brak potencjału produkcyjnego. 

W części 8. Strategia rozwoju gminy, jako części Aglomeracji Opolskiej i Wspólnoty Opolskiej zapisano 
z grupy:  

- celów głównych m.in. cyt. „tworzenie miejsc pracy w powiązaniu z obecną i przyszłą infrastrukturą 
gospodarczą.” 

4.Stopień zagrożenia ubóstwem w gminie Komprachcice jest umiarkowany (0,559 w 2012r.), 
między innymi dzięki polityce przestrzennej, w tym nastawionej na tworzenie miejsc pracy w 
powiązaniu z obecną i przyszłą infrastrukturą gospodarczą. Nadal jednak w gminie brak jest 
wystarczającego potencjału gospodarczego przy jednoczesnym istnieniu potencjału zasobów pracy.  

W Gminie Komprachcice stopa bezrobocia oscyluje od 13 do ok. 13,6 %, każde, więc miejsce pracy, 
zwłaszcza na miejscu w gminie, jest pożądane z punktu widzenia zaspakajania potrzeb lokalnej 
społeczności. 

Przedmiotowy zakład funkcjonuje 49 lat. Jest jednym z większych i nowoczesnych zakładów w gminie. 

Na działalność zakładu lub jego uciążliwość na, oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie (również 
zamieszkałe przez innych mieszkańców, poza skarżącymi, nie odnotowano dotychczas w Gminie 
jakichkolwiek skarg. 

Zakład zatrudnia kilkadziesiąt osób - mieszkańców gminy.  



 
3. Aktualnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Opolu spór sądowy z powództwa xxx przeciwko 

xxx w Polskiej Nowej Wsi i Gminie Komprachcice. Ze zgromadzonego w tej sprawie materiału 
dowodowego w postaci kart corocznych pomiarów hałasu i zapylenia, raportu z badań klimatu 
akustycznego w sąsiedztwie zakładu, sprawozdań z badań środowiska, wyników badań 
środowiskowych wynika, że w zakładzie nie są przekraczane normy hałasu i zapylenia.  

4. Gmina nie posiada terenów dla utworzenia strefy przemysłowej. 

II  Stan prawny:  

Aktualnym dla przedmiotowego terenu pozostaje studium uchwalone uchwałą Rady Gminy 
Komprachcice Nr VII/61/99 z dnia 18 czerwca 1999r. (zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - studia uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują 
moc). 

Za ustalenia wiążące zawarte w studium przy uchwalaniu planu uznać należy lokalne zasady 
zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i 
przeznaczeniu terenów pod wskazane funkcje. 

Na terenie oznaczonym symbolem I.2.A. i II.2.A., na którym zlokalizowany jest przedmiotowy 
zakład stolarski, stwierdza się jego istnienie i celowość (m.in. tworzenie miejsc pracy) oraz 
wskazuje się ograniczenia i warunki, jakie powinny być spełnione, aby ta działalność była 
prowadzona, i tak: 

- na obszarze oznaczonym I.2. A – dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń produkcyjnych o 
ograniczonej uciążliwości, składowych lub usługowych niezwiązanych z produkcją rolną, na terenach 
V i VI klasy bonitacyjnej; zakład wykorzystuje część tego obszaru na cele składowe i jest to zgodne z 
w/w ustaleniami studium; 

 - na obszarze oznaczonym, jako II.2.A z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zabudowę 
mieszkaniową, zagrodową, usługową i produkcyjną - nieuciążliwą  ogólną zasadą zagospodarowania 
na terenach istniejącej zabudowy, należy zachowanie funkcji terenu poprzez utrzymanie istniejącej 
zabudowy i ograniczanie działalności, której uciążliwość wykracza ograniczanie działalności, której 
uciążliwość wykracza poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.  

W części 2 pkt 2.3.2. lit a i b (str.18- 19) w tytule Przemysł, produkcja pozarolnicza wskazano na 
istniejący największy i najnowocześniejszy zakład stolarski w Polskiej Nowej Wsi i, że, cyt. 
„Uwzględniając istniejące uwarunkowania (bariery i atuty) możliwy wydaje się rozwój średnich i 
małych zakładów …. i dalszy rozwój zakładów branży drzewnej.” 

W części 6.2 lit. b Konflikty wynikające ze sprzeczności interesów poszczególnych użytkowników 
przestrzeni zapisano:  

- w rubryce Identyfikacja konfliktu, cyt. „Istnienie licznych potencjalnie uciążliwych obiektów 
produkcyjnych (rzemieślniczych) oraz ferm hodowlanych w granicach lub w pobliżu terenów 
intensywnej zabudowy mieszkaniowej”;  

- w rubryce „Możliwości rozwiązania lub złagodzenia konfliktu”, cyt. ”Działania na rzecz 
eliminowania oddziaływania do granic terenu, do którego jednostka organizacyjna prowadząca 
uciążliwą działalność ma tytuł prawny poprzez obligowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów 
z zakresu ochrony środowiska” 

„Ograniczenie rozwoju uciążliwej działalności poprzez zakaz rozbudowy i rozwój zakładów”, 
„Przeciwdziałanie powstawaniu nowych konfliktów poprzez tworzenie czytelnych struktur 
funkcjonalnych jednostek osadniczych i dopuszczania potencjalnie uciążliwej działalności w 
wydzielonych strefach.” 

Z powyższych ustaleń studium wynika, że zawiera ono ustalenia pozwalające na działania na rzecz 



eliminowania oddziaływania do granic terenu, do którego zakład (tartak) ma tytuł prawny poprzez 
obligowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska , 
ograniczenie na terenie przedmiotowych działek rozwoju uciążliwej działalności poprzez zakaz 
rozbudowy i rozwój zakładów oraz przeciwdziałanie powstawaniu nowych konfliktów poprzez 
tworzenie czytelnych struktur funkcjonalnych jednostek osadniczych i dopuszczenie potencjalnie 
uciążliwej działalności w wydzielonych strefach.  

Trzeba jednak zauważyć, że w przedmiotowym zakładzie nie są przekraczane normy hałasu i 
zapylenia, co wynika z przedłożonych w aktach  sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w 
Opolu spór sądowy z powództwa xxx przeciwko xxx . w Polskiej Nowej Wsi i Gminie Komprachcice 
kart corocznych pomiarów hałasu i zapylenia, raportu z badań klimatu akustycznego w sąsiedztwie 
zakładu, sprawozdania z badań środowiska, wyniki badań środowiskowych , znanych skarżącym za 
lata 2001-2013). Trzeba również wskazać, że na działalność zakładu lub jego uciążliwość na 
oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie (również zamieszkałe przez innych mieszkańców), poza 
skarżącymi, nie odnotowano dotychczas w Gminie jakichkolwiek skarg. 

Dalsze funkcjonowanie zakładu uzasadnione jest rozwojem gminy, zapewnieniem miejsc pracy co 
leży w interesie społecznym. Zakład istnieje od ponad 49 lat, zapewnia pracę kilkudziesięciu 
mieszkańcom gminy, co nie pozostaje bez znaczenia, kiedy weźmie się pod uwagę stopień bezrobocia 
w gminie (oscyluje od 13 do 13,6%) i stopień zagrożenia ubóstwem w gminie, który wynosi, 
0,559.Stopa bezrobocia w woj. opolskim osiągnęła w 2012r. wartość 14,2 %, co lokowało Śląsk 
Opolski na 9 miejscu w kraju (średni wskaźnik w Polsce - 13,4 %). W 2012 r. liczba bezrobotnych 
wzrosła we wszystkich powiatach województwa opolskiego, z wyjątkiem powiatu kluczborskiego (p. 
dane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Obserwatorium Integracji Społecznej). 
Liczba bezrobotnych w województwie opolskim w grudniu 2014 roku wyniosła 42 361 osób, a stopa 
bezrobocia ukształtowała się na poziomie 12,0% (szacunek WUP). W porównaniu do listopada 2014 
roku w województwie opolskim ilość osób bezrobotnych wzrosła o 995 osób (p. strona wup.opole.pl). 
Przedmiotowy Zakład jest jednym z większych i nowoczesnych zakładów w gminie. 

Każde miejsce pracy, zwłaszcza na miejscu, w gminie, jest pożądane z punktu widzenia 
zaspakajania potrzeb bytowych lokalnej społeczności. 

Możliwym rozwiązaniem, jakie przyjęto w studium jest także wyeliminowanie działalności 
produkcyjnej na tym obszarze i przeniesienie jej do wydzielonej strefy. Trzeba jednak wskazać, że 
Gmina nie posiada terenów dla potrzeb takiej strefy. 

Trzeba również podkreślić, że dopuszczalna jest zmiana w planie zagospodarowania 
przestrzennego dotychczasowego przeznaczenia całości bądź części danego gruntu, z którą może 
się wiązać potrzeba likwidacji całości istniejącej zabudowy, jednakże taka ingerencja w prawo 
własności musi być uzasadniona i proporcjonalna w stosunku do celów, których osiągnięciu ma 
służyć. 

Nie można jednak uznać, w świetle powyższych okoliczności i potrzeb społecznych, że indywidualny 
interes wzywających , nawet gdyby przyjąć, że istnieje faktycznie, w tym przypadku ma 
pierwszeństwo przed potrzebami społeczności lokalnej gminy.  Podkreślić należy, że prawo własności 
nie jest prawem absolutnym i nienaruszalnym. Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność może 
być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa 
własności. Z mocy przepisów u.p.z.p. gmina dysponuje władztwem planistycznym, zgodnie z którym 
względnie swobodnie może kształtować przeznaczenie terenów, uwzględniając w swoich planach 
szereg przesłanek wymienionych w art. 1 ust. 2 tej ustawy. Przepis art. 1 ust. 2 tej ustawy określa 
wartości, jakie w szczególności zobowiązany jest uwzględnić organ planistyczny, kształtując politykę 
przestrzenną. 

 
Jak wykazano, zakład spełnia ważną rolę w rozwoju gminy i zaspakajaniu potrzeb bytowych jej 
mieszkańców. 



Jego dalsze funkcjonowanie, przy ograniczeniu do terenu, na którym jest posadowiony, leży w 
interesie publicznym w rozumieniu art. 2 pkt.4 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 9 u.p.z.p. 

Jakkolwiek polityka przestrzenna gminy może ingerować w prawo własności jednostek, to w 
przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o ingerencji takiej 
nie można mówić. Studium nie zawiera postanowień jednoznacznie uniemożliwiających skarżącym 
wykonywania przysługującego im prawa własności. Wskazuje jedynie na kierunek rozwoju, który w 
opinii Rady Gminy jest najbardziej pożądany, a kierunkiem tym jest  rozwój gminy i zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnej, w tym tworzenie miejsc pracy mieszkańcom gminy i ochrona przed 
dalszym zubożeniem, przy jednoczesnym działaniu m.in. w kierunku ograniczenia ewentualnych 
uciążliwości do terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza.  

Końcowo tylko należy również zauważyć, że rada gminy nie ma obowiązku podejmowania uchwały 
w przedmiocie przystąpienia do dokonania zmian w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, poza przypadkiem gdy regulacje ustawowe oddziałujące 
na treść aktów planistycznych ulegają zmianie. Wówczas obowiązujące akty planowania 
przestrzennego powinny zostać dostosowane do nowego stanu prawnego (p. art. 33 u.p.z.p.). 

Z wymienionych wyżej przyczyn, uznaje się wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za 
nieuzasadnione. 
 
 


