UCHWAŁA NR XXIX/395/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie przekazania wniosku z dnia 20 maja 2021 r. według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Toszku za organ niewłaściwy do rozpatrzenia złożonego w dniu
20 maja 2021 r. wniosku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów miejscowych
(miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) umożliwiających inwestycje na terenie Gminy Toszek
w odnawialne źródła energii, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uznaje się wniosek za podlegający rozpatrzeniu przez Burmistrza Toszka.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do zawiadomienia wnioskodawcy
o przekazaniu wniosku właściwemu organowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/395/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 maja 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 20 maja 2021 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynął wniosek w sprawie podjęcia działań
zmierzających do zmiany przepisów miejscowych (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
umożliwiających inwestycje na terenie Gminy Toszek w odnawialne źródła energii.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli w tym celu powołuje Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zgodnie z postanowieniami § 43b
Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r.
poz. 6521 z późn. zm.) podczas posiedzenia w dniu 25 maja 2021 r. w trybie zdalnym przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonego wniosku.
W toku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.
zm.) w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych, to burmistrz jako organ wykonawczy dokonuje
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych
i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. Następnie przekazuje
radzie gminy wyniki analiz po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistycznej co najmniej raz w czasie
kadencji rady, która dalej podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Z uwagi
na powyższe, złożony wniosek nie pozostaje w kompetencji organu stanowiącego. Udzielający wyjaśnień
w powyższej sprawie Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego
poinformował także, że wniosek o tej samej treści został złożony również do Burmistrza Toszka.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku wskazała, że zgodnie z art. 243 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) jeżeli
organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać go właściwemu organowi, zawiadamiając
równocześnie o tym wnioskodawcę.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku uznała, że Rada Miejska w Toszku
nie ma kompetencji do rozpatrzenia niniejszego wniosku poprzez podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i należy przekazać go według właściwości
do rozpatrzenia Burmistrzowi Toszka.
Z rozpatrzenia powyższego wniosku Komisja sporządziła stosowne sprawozdanie, które zostało
przedstawione Radzie.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie wniosku, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu
jest w pełni uzasadnione.

Id: 799DDB45-2BE0-4119-8009-86DACB725614. Podpisany

Strona 1

