
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR  

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia ………………… 2006 r. 

 
 
 

w sprawie: odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice – Zawady” 
dla cz��ci wsi Zawidowice i Zawady, gmina Pleszew  
 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,  art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w zwi�zku z art. 85 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), uchwala si�, co nast�puje: 
 
 

§1 
 

1. Po rozpatrzeniu i nie uwzgl�dnieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zarzutów do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice - Zawady” dla cz��ci wsi 
Zawidowice i Zawady gmina Pleszew odrzuca si� zarzuty z dnia 05.12.2005 r. zło�one przez: 

1) Pana Pawła Musiała, zam. Zawady 6 dotycz�cy zmiany sposobu zagospodarowania działek 
gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 19, 20; 

2) Pana Wojciecha �wi�tka, zam. Zawady 14, dotycz�cy zmiany sposobu zagospodarowania 
działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 11/8. 

 
2. Uzasadnienie do odrzucenia zarzutów jest nast�puj�ce: 

 
1) w projekcie planu w granicach działek numer 19 i 20 wprowadzono : tereny zbiornika 

wodnego i tereny u�ytków zielonych;  
 

2) w projekcie planu w granicach działki numer 11/8 wprowadzono tereny gruntów rolnych oraz 
tereny dróg i urz�dze� zwi�zanych z obsług� i ochron� dróg; 

 
3) zwi�kszenie intensywno�ci zabudowy wymaga realizacji nowego układu komunikacyjnego – 

przy wyznaczaniu terenów pod komunikacj� kierowano si� zasad� maksymalnego 
uszanowania istniej�cej zabudowy i zagospodarowania terenu oraz racjonalnego podziału 
terenu na poszczególne funkcje 

 
4) ustalenia planu miejscowego kształtuj� sposób wykonywania prawa własno�ci 

nieruchomo�ci; uchwalenie planu miejscowego nie pozbawia prawa własno�ci, ani mo�liwo�ci 
dochodzenia roszcze� zwi�zanych z prawem własno�ci, okre�la za to sposoby 
zagospodarowania terenu, które umo�liwiaj� jego racjonalne wykorzystanie; ponadto 
post�powanie dotycz�ce spraw własno�ci oraz sporz�dzanie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego prowadzone s� w oparciu o ró�ne przepisy i stanowi� 
odr�bne procedury; 

 



5) zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mog� by� 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym 
planem, chyba �e w planie ustalono zasady ich tymczasowego zagospodarowania; dla 
powy�szych terenów plan nie ustala zasad tymczasowego zagospodarowania. 

 
6)  poszanowanie interesu osobistego jest zagwarantowane tre�ci� przepisu art. 36 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zgodnie 
z cytowanym przepisem, je�eli w zwi�zku z uchwaleniem miejscowego planu albo jego 
zmian�, korzystanie z nieruchomo�ci lub jej cz��ci w dotychczasowy sposób lub zgodny 
z dotychczasowym przeznaczeniem, stało si� niemo�liwe b�d� istotnie ograniczone, 
wła�ciciel albo u�ytkownik wieczysty nieruchomo�ci mo�e ��da� od gminy : 

1/ odszkodowania za poniesion� rzeczywist� szkod� albo, 
2/ wykupienia nieruchomo�ci lub jej cz��ci. 

Realizacja powy�szych roszcze� mo�e nast�pi� równie� w drodze zaoferowania przez gmin� 
wła�cicielowi albo u�ytkownikowi wieczystemu nieruchomo�ci zamiennej.  
 

Z powy�szych powodów zarzuty pana Pawła Musiała i pana Wojciecha �wi�tka nie mog� by� 
uwzgl�dnione.  
 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 

§3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 

 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 

Do uchwały Nr ...../...../2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia …..……. 2006 r. 
 
 

Na podstawie uchwały Nr XVIII/170/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2000 roku 
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przyst�pił do prac nad projektem Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowice - Zawady” dla cz��ci wsi Zawidowice i Zawady 
gmina Pleszew. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym projekt planu wyło�ony został ponownie do publicznego wgl�du w dniach od 02 listopada 
2005 roku do 23 listopada 2005 roku. 
 

 
W projekcie planu w granicach działki numer 11/8 stanowi�cej własno�� P. Wojciecha �wi�tka 

wprowadzono : tereny gruntów rolnych oraz w cz��ci tereny dróg i urz�dze� zwi�zanych z obsług� 
i ochron� dróg; natomiast w granicach działek nr 19 i 20 stanowi�cych własno�� P. Pawła Musiała 
wprowadzono: tereny zbiornika wodnego oraz tereny u�ytków zielonych. 

 
Planowane przeznaczenie terenów na cele retencji i rekreacyjno – turystyczne, w tym zbiornika 

wodnego, oraz zwi�zane z tym zwi�kszenie intensywno�ci zabudowy mieszkaniowej, usługowej jak 
i rekreacyjnej wymaga realizacji nowego układu komunikacyjnego. Przy wyznaczaniu terenów pod 
komunikacj� kierowano si� zasad� maksymalnego uszanowania istniej�cej zabudowy oraz racjonalnego 
podziału terenu na poszczególne funkcje.  
 

Wprowadzone projektem planu zmiany daj� mo�liwo�� wtórnego podziału nieruchomo�ci 
z dost�pem komunikacyjnym, jak równie� wynikaj� z konieczno�ci zapewnienia odpowiedniej obsługi 
planowanego zbiornika wodnego i przyległych do niego terenów turystyki i rekreacji. 

Tereny proponowane do zmiany przeznaczenia s� gruntami o niskiej przydatno�ci dla rolnictwa 
(słabe klasy bonitacyjne), a ich atrakcyjne poło�enie w s�siedztwie lasów i cieku wodnego Ner kwalifikuje 
je do zmiany funkcji. Zmiana przeznaczenia dla obszaru obj�tego planem umo�liwi podejmowanie decyzji 
administracyjnych wpływaj�cych na rozwój wsi poprzez wprowadzenie pozarolniczych (w tym usługowych 
i rekreacyjnych) funkcji. 

 
W wyniku wcze�niejszego wyło�enia projektu planu do publicznego wgl�du wła�ciciele 

przedmiotowych nieruchomo�ci nie wyrazili zgody na przekwalifikowanie nale��cych do nich działek na 
cele nierolnicze, w zwi�zku z tym projekt planu został cz��ciowo zmieniony.  

 
Pozostawiono jednak tereny przeznaczone na cele publiczne pod komunikacje i zbiornik wodny. 

Tereny te s� niezb�dne do funkcjonowania tego obszaru jako retencyjnego oraz rekreacyjno-
wypoczynkowego. 

 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 36 ust. 1 

– gwarantuje poszanowanie interesu osobistego, a zgodnie z art. 35 tereny, których przeznaczenie 
plan miejscowy zmienia, mog� by� wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba �e w planie ustalono zasady ich tymczasowego 
zagospodarowania.  

Dla powy�szych terenów plan nie ustala zasad tymczasowego zagospodarowania.  
 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty mi�dzy innymi w zakresie spraw zwi�zanych z komunikacj� nale�y do 
zada� własnych gminy. W rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia w projekcie planu dla terenów komunikacji s� celami publicznymi. 
 



Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, je�eli w zwi�zku z uchwaleniem miejscowego planu albo jego 
zmian�, korzystanie z nieruchomo�ci lub jej cz��ci w dotychczasowy sposób lub zgodny 
z dotychczasowym przeznaczeniem, stało si� niemo�liwe b�d� istotnie ograniczone, wła�ciciel albo 
u�ytkownik wieczysty nieruchomo�ci mo�e ��da� od gminy : 
1/ odszkodowania za poniesion� rzeczywist� szkod� albo, 
2/ wykupienia nieruchomo�ci lub jej cz��ci. 
Realizacja powy�szych roszcze� mo�e nast�pi� równie� w drodze zaoferowania przez gmin� 
wła�cicielowi albo u�ytkownikowi wieczystemu nieruchomo�ci zamiennej.  

 
W przypadku braku porozumienia w przedmiotowej sprawie mo�liwe jest uruchomienie procedury 

wywłaszczeniowej, zgodnie z art. 112 i 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zmianami). Na podstawie art. 128 wy�ej 
wymienionej ustawy, wywłaszczenie własno�ci nieruchomo�ci nast�puje za odszkodowaniem na rzecz 
osoby wywłaszczanej. 

 
Nale�y uzna� wi�c, �e interes osób, których grunty przeznaczone s� w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne jest zabezpieczony w postaci wymienionych 
przepisów prawa. 
 
 

Z uwagi na powy�sze zarzut nale�y odrzuci�. 
 


