
UCHWAŁA NR XLI.353.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Piotra Chojnackiego 

Na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 223§ 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz 735 ze 
zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadny wniosek złożony przez Pana Piotra Chojnackiego w dniu 
2 marca 2022 roku w sprawie zmiany przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowala zobowiązując go do 
powiadomienia wnoszącego wniosek o sposobie jego załatwienia  poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnienie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 01.03.2022 roku (data wpływu 02.03.2022 r.) wnioskodawca zwrócił się do 
Przewodniczącego Rady Gminy Kowala o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną. W myśl art. 
18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.) w celu 
rozpatrywania wniosków i petycji Rada Gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Mając na 
uwadze powyższe regulacje prawne Przewodniczący Rady skierował wniosek do zaopiniowania przez 
Komisje Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku. 
W dniu 31 marca 2022 r., odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem 
wnioskodawcy. W trakcie obrad przedstawiono wnioskodawcy informacje, że zgodnie z art. 61 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest 
możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgoda uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które 
utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

Mając na uwadze powyższe, faktycznie przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy można powołać 
się na zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nieleśne otrzymane do planów, 
które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., o zagospodarowaniu przestrzennym. 

W załączniku nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy nr 119/2011 znajduje się tylko informacja, że 
w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala z dnia 30 listopada 1994 r., 
teren inwestycji położony był na terenie rolnym, przeznaczonym na realizację celów publicznych 
ponadlokalnych. 

Niemniej ten przepis nie będzie miał już w tym przypadku zastosowania, bo w planie miejscowym 
z 2011 r., działkę przeznaczono pod teren rolny, a prawo nie działa wstecz, obecnie można wyłącznie 
zmienić plan i uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne. 

Wobec powyższego komisja uznała wniosek za bezzasadny, o czym poinformowano wnioskodawcę. 

Jednocześnie Rada Gminy Kowala poucza wnioskodawcę, iż stosownie do treści art. 246  Kodeksu 
postępowania administracyjnego, wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy 
prawo wniesienia skargi w trybie art. 239 KPA mówiący, że w przypadku ponowienia wniosku bez 
wskazania nowych okoliczności Rada może podtrzymać poprzednie stanowisko bez zawiadamiania 
wnioskodawcy. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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