
UCHWAŁA NR XVIII/230/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
roku poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 stycznia 2020 
roku (wpł. dnia 30.01.2020 roku) Państwa H. i T. Ł. w przedmiocie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Państwa H. i T. Ł. z dnia 6 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki nr 48, położonej w obrębie Kietrza, uznaje wniosek za 
zasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Kietrza do rozpatrzenia wniosku Państwa H. i T. Ł. w czasie procedowania 
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.  

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu do powiadomienia Wnioskodawcy o 
sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/230/2020 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 30 stycznia 2020 roku wpłynął do Rady Miejskiej w Kietrzu wniosek z dnia 6 stycznia 2020 roku 
Państwa H. i T. Ł. w sprawie zmiany dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego 
działki nr 48, położonej w obrębie Kietrza. 

W dniu 20 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji z udziałem radcy 
prawnego Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 

Komisja w trakcie posiedzenia zapoznała się z dodatkowo zgormadzonymi dokumentami tj.: 

- protokołem z kontroli w zakresie ochrony środowiska przeprowadzonej dnia 30 października 2018 r. przez 
Starostwo Powiatowe w Głubczycach w firmie Z.; 

- oświadczeniem mieszkańców z dnia 29.10.2018 r.; 

- protokołem kontroli WIOS-OPOLE 352/2019 podpisanego dnia 14.10.2019 r.; 

- wyciągiem z Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrza z dnia 27 maja 2010 r. i wyciąg z 
obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz z dnia 22 czerwca 2017 r.. 

Wnioskodawca działalność usługową w zakresie usług stolarskich na przedmiotowej działce prowadzi od 1 
lipca 1991 roku. Działalność prowadzona była w sposób ciągły do roku 2019, kiedy to została zawieszona. 
Wnioskodawca deklaruje chęć dalszego prowadzenia działalności. 

W chwili obecnej trudno ocenić uciążliwość prowadzonej działalności na wskazanej działce. W tej sprawie 
niezbędne jest zdanie planisty, który oceni istniejący stan faktyczny. 

Komisja w trakcie posiedzenia uznała, że wniosek należy uznać za zasadny  w momencie procedowania 
zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz. Należy również zobowiązać Burmistrza 
Kietrza do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku przy najbliższym procedowaniu zmian w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz. 

Jednocześnie Rada Miejska w Kietrzu poucza Wnioskodawcę, iz stosownie do treści art. 246 § 1 Kodeksu 
postepowania administracyjnego, wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy 
prawo wniesienia skargi.
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