
UCHWAŁA NR XLI.352.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Chojnackiego 

Na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.), oraz 
art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 870), oraz §41 
załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XXXVI.285.2021 Rady 
Gminy Kowala z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2021 r. poz.10404) Rada Gminy Kowala 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Pana Piotra Chojnackiego w dniu 15 lutego 2022 roku 
w sprawie zmiany ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowala zobowiązując go do 
poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

W dniu 15 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie wpłynęła petycja Pana Piotra 
Chojnackiego, który wskazuje w nim, iż na skutek uchwalenia zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kowala działka stanowiąca własność jego Ojca Tadeusza Chojnackiego o numerze 
237/17 została oznaczona jak działka rolna, bez zabudowy zagrodowej. Skutkiem rzeczonego został on 
pozbawiony możliwości budowy domu. 

Zgodnie jednak z art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan stanowi akt 
prawa miejscowego, co oznacza, że wszelkie jego ustalenia są powszechnie wiążące na obszarze, na którym 
obowiązuje. Co oczywiste procedura uchwalenia planu jest długotrwała i poprzedzona szeregiem konsultacji, 
aby każda ze „stron” miała możliwość wyrażenia swojego zdania oraz zaprezentowania swojego stanowiska.  

Komisja w żadnej mierze nie jest władna, ani też nie posiada żadnych kompetencji do kwestionowania 
zapisów MPZP. W związku z powyższym złożone pismo nie może wywołać zamierzone przez Pana Piotra 
Chojnackiego efektu. 

Na marginesie wskazać również należy, iż sam wnioskodawca podkreśla, iż nieruchomość gruntowa, której 
to zmiany przeznaczenia domaga się Piotr Chojnacki nie stanowi jego własności, tak więc brak jest więzi 
prawnej umożliwiającej mu podejmowanie jakichkolwiek działań w stosunku do przedmiotowego gruntu. 

Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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