
UCHWALA NR VIl50/2015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 czerwca 2015 r. 

w sprawie odmowy uwzgl~dnienia wezwania do usuni~cia naruszenia interesu prawnego 
w Uchwale Rady Gminy Sochocin Nr XVI/101l2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi<¢<.u z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorz,!-dzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, 


co nastypuje: 


§ 1. Odmawia siy uwzglydnienia wezwania Stowarzyszenia Kolo-Eko do USUillyCla 
naruszenia interesu prawnego w uchwale Rady Gminy Sochocin Nr XVIII 01/2005 z dnia 
19 maja 2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Sochocin dla dopuszczenia lokalizacji wiatrowni na terenie calego obszaru planu. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWALY NR VI/SO/20IS 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 czerwca 2015 r. 

w sprawie odmowy uwzgl~dnienia wezwania do usuni~cia naruszenia interesu 

prawnego w Uchwale Rady Gminy Sochocin Nr XVIII 0112005 z dnia 19 maja 2005 r. 

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin. 

Pismem z dnia 05.06.2015r. Stowarzyszenie Kolo-Eko reprezentowane przez Prezesa 

- Pana Tomasza Radomskiego i Wiceprezesa - Pana Szymona Sawickiego, wezwalo Rady 

Gminy Sochocin do usuniycia naruszenia interesu prawnego i uprawnieil wynikaj'lcych 

z tresci art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz dokonania zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin uchwalonym uchwal'l Rady Gminy 

Sochocin Nr XVUl 0112005 z dnia 19 maja 2005 r. polegaj'lcej na usuniyciu zapisu § 3 ust. 4 

pkt 1 niniejszego planu (Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej) dot. dopuszczenia 

lokalizacji wiatrowni na terenie calego obszaru planu. 

Brak jest podstaw do uwzglydnienia wezwania do usunlycla naruszema interesu 

prawnego, a do powyzszego twierdzenia upowazniaj'l nastypuj'lce przeslanki. 

Skoro w swietle art. 101 ustawy 0 samorz'ldzie gminnym do wniesienia skargi 

legitymuje wyl'lcznie fakt naruszenia interesu prawnego, a nie tylko zagrozenia naruszeniem, 

to podmiot wnioskuj'lcy winien wykazac, w jaki spos6b doszlo do naruszenia jego prawem 

chronionego interesu lub uprawnienia, polegaj'lcego na istnieniu bezposredniego zwi'lZku 

pomiydzy zaskarzon'l uchwal'l a wlasn'l indywidualn'l i prawnie gwarantowan'l sytuacj'l. Musi 

udowodnic, ze zaskarzona uchwala naruszaj'lc prawo, jednoczesnie negatywnie wplywa na 

jego sfery materialnoprawn'l, pozbawia go np. pewnych uprawnieil alba uniemozliwia ich 

realizacjy (wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r., I OSK 2236112). 

Uchwala Rady Gminy Sochocin Nr XVIII 0 112005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin podjyta zostala 

w oparciu 0 przepisy ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i tym samym nie moze odzwierciedlac przepis6w dzis 

obowi'lZUj 'lcych. 



Odmowa USUlllycla naruszema interesu prawnego jest jednoznaczna z me 

podejmowaniem dzialail zmierzaj'lcych do dokonania zmian w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin. 

Maj'lc na uwadze powyzsze, wezwanie Stowarzyszenia Kolo-Eko do usuniycia 

naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjyciem uchwaly Rady Gminy Sochocin 

Nr XV1/10l/200S z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sochocin nalezy uznac za bezzasadne. 


