
UCHWAŁA NR XXVII/244/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 poz.713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 września 2020 r. w zakresie odrzucenia 
przez Burmistrza Ozimka zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta  Ozimka, 
Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, postanawia nie uwzględnić petycji z przyczyn 
zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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Uzasadnienie

W dniu 21 września 2020 r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo nazwane wnioskiem
zbiorowym mieszkańców Ozimka w sprawie odrzucenia przez Burmistrza Ozimka zmian Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz
części wsi Schodnia.

Powyższe pismo zostało przekazane pismem o sygnaturze RM.0004.2.16.2020 z dnia 30.09.2020r.
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ozimku zgodnie z kompetencją do właściwości Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku podczas posiedzenia w dniu
08.10.2020r. po zapoznaniu się z treścią pisma, uznała je za petycję i wezwała pismem RM.152.4.2020
osobę wskazaną przez mieszkańców do reprezentowania ich postulatów tj. Pana Lecha Radke do
uzupełnienia braków formalnych petycji o:

- zgodę na ujawnienie danych osobowych osoby wskazanej do reprezentowania.

Po uzupełnieniu w dniu 13.10.2020r. braków formalnych przez wnioskodawcę, Komisja na swoim
drugim posiedzeniu pismem RM.152.4.2020 z dnia 21.10.2020r. wystąpiła o ustosunkowanie się do petycji
przez Burmistrza Ozimka.

W dniu 28.10.2020r. pismem o sygnaturze akt PGK.67.1.20.2020.PD z dnia 27.10.2020r. Burmistrz
Mirosław Wieszołek ustosunkował się do przedstawionych przez mieszkańców uwag w zakresie „MPZP dla
miasta Ozimka….”, podkreślając, iż nie przewiduje w najbliższych latach żadnej zabudowy na działkach nr
126/42 i 222/8 położonych w Ozimku.

Po zapoznaniu się z petycją mieszkańców oraz pismem Burmistrza Ozimka Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji w dniu 24 listopada 2020r. postanawia nie uwzględnić petycji złożonej przez mieszkańców Ozimka
w sprawie odrzucenia przez Burmistrza Ozimka zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia
z następujących przyczyn:

1.Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia został
uchwalony przez Radę Miejską w Ozimku podczas sesji w dniu 28 września 2020r. uchwałą
nr XXIV/217/20 po uprzednim stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium.

2.W projekcie jak i uchwalonym w miesiącu wrześniu 2020r. planie zagospodarowania przestrzennego,
wnioskowany obszar ma oznaczenie B.MW14 zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr
XLI/367/14 z dnia 24 marca 2014 r. w którym dany teren ma oznaczenie A1MW i A7MW – tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.Aby zmienić nowo uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka,
Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia, na wnioskowanych działkach, trzeba
dokonać zmiany w Studium.

4.Gmina Ozimek uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXI/172/20 z dnia 22 czerwca 2020r.
przystąpiła do procedury sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ozimek. Propozycję zmian przeznaczenia tych działek należy zgłosić podczas
opracowywania nowego Studium.

5.Ponadto Burmistrz Ozimka nie przewiduje w najbliższych latach żadnej zabudowy na działkach
nr 126/42 oraz 222/8, położonych w Ozimku.

W związku z powyższym z przyczyn podanych powyżej i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Ozimku postanawia nie uwzględnić petycji z dnia 21 września
2020r.
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