
Uchwala Nr 5 19/XLVIIIR018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie rozpatnenia wezwania do usuniecia naruszenia prawa 

Na podstawie art. 101 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqlzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p 6 h .  zm.), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku 
o zmianie ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego oraz niekt6rych innych ustaw 
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 935), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

Nie uwzglqlnia siq, wniesionego w dniu 05.07.2018 r. wezwania do usuniqcia naruszenia 
prawa dotycqcego uchwaly Nr 1061XV2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 
2015 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p i n y  Serock - 
sekcja E obejmuj~cego obqby: Dqbinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyriskie, Marynino, Stasi 
Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie (Dz. Urz. .Woj. Maz. z 2015 roku, poz. 8459), 
mienionego uchwatq Nr 502CUVIl2018 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 25 czenvca 
2018 roku @z. Urz. Woj. Maz. z 2018 roku, poz. 6848). 

Rada Miejska przedstawia swoje stanowisko w przedmiocie wezwania w uzasadnieniu 
uchwaly, stanowiqcym jej integralnq czqSC. 

Kopiq uchwa4y wraz z uzasadnieniem dorqcza siq wnioskodawcom. 

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 

Uchwaly N 5 19/XLVIIV2018 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

Pismem z dnia 5 lipca 2018 roku, osoby prywatne, bedqce wiaicicielami 
nieruchomoSci na terenie Debinek (dziaika N 56) oraz Marynina (dziakka N 96), wezwaky 
Rade Miejskq w Serocku do usuniqcia naruszenia prawa, poprzez mian9 uchwaiy Rady 
Miejskiej w Serocku Nr 106/XV2015, z dnia 31 sierpnia 2015 roku, w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego p i n y  Serock, sekcja E obejmujqcego obreby: 
Dqbinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzy~iskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. 
mazowieckie - dalej zwanej planem, lub planem miejscowym, poprzez stwierdzenie 
niewainoici ww. uchwaty w cqici  dotycqcej $16 pkt 2, w zakresie w jakim przepis 
ten dotyczy niemchomoSci bqdqcych wlasnobiq wzywajqcych. 

Podstawq prawnq Aohnego wezwania byi art. 101 ust. 1 ustawy o samorzqdzie 
gminnym, w brzmieniu sprzed wejScia w Qcie ustawy z dnia 7 kwiemia 2017 roku o zmianie 
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw, zgodnie 
z ktorym ,,kaidy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostaky naruszone uchwalq 
lub zarqdzeniem podjetymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, 
mok. - po bezskutecmym wezwaniu do usuniecia naruszenia - zask&yC uchwale 
lub mz&enie do sqdu administracyjnego". 

Wzywajqcy okreilajq naruszenie swojego interesu prawnego jako uchwalenie planu 
miejscowego, kt6ry w nieuzasadniony spos6b pozbawia ich mo~liwoici eksploatacji 
udokumentowanego zloia kopaliny, znajdujqcego sie w granicach nieruchomoici bedqcych 
ich wlasnobiq. 

Zgodnie ze spomym zapisem planu, na terenach zidentyfikowanych na obszarze 
objetym planem udokumentowanych 2162. kopalin ustalono zakaz wydobycia kopaliny. Zapisy 
planu w zakresie szczeg6iowych ustaleli, odsylajq do przepisbw ustawy prawo geologicme 
i gornicze, nie ingemjqc w materie tematycznq uregulowanq na szczeblu ustawy. 

Wzywajqcy zarzucajq naruszenie przedmiotowej uchwale przepis6w: 
art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 

roku, poz. 1025, ze zm.) stanowit)cym, ze ,,w granicach okreSlonych przez 
ustawy i zasady wspdljcia spolecznego wlaiciciel moze, z wyfqczeniem 
innych osdb, korzystal z rzeczy zgodnie ze spoleczno-gospodarczym 
przeznaczeniem swego prawa, w szczegdlno4ci moie pobierat pozytki i inne 
dochody z rzeczy. W Wch samych granicach moze rozporzqdzut rzeczq", 

art. 6 w zwi@u z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 
1073, ze zm.) - dalej jako upizp, poprzez nieuzasadnione ograniczenie 
zakresu dopuszczalnego planem sprawowania prawa wlasnoici nad 
przedmiotowymi nieruchomoSciami, 

art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzialalnoici 
gospodarczej - ustawa nieobowiqzujqca; 

przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 
art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologicme i gornicze 

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 2126) 
poprzez wylqczenie w nieuzasadniony spodb mozliwoSci eksploatacji przez ska-cych 
udokumentowanego zloia kopaliny, na obszarze nieruchomoici bqdqcej wlasnoiciq 
wzywajqcych. 

Uwzglyhiajqc przedstawionq przez wzywajqcych podstawe prawnq zdefiniowanego Qdania, 
Rada Miejska w Serocku stwierdza co nastepuje. 








