UCHWA A NR 124/16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie odmowy uwzgl.dnienia wezwania do usuni.cia naruszenia prawa
Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy Opatówek uchwala, co
nast)puje:
§ 1.
Odmawia si) uwzgl)dnienia wezwania, z+o,onego przez adwokata Macieja
Romualda Nowaka - pe+nomocnika Sylwestra Je,yka, do usuni)cia naruszenia
prawa z dnia 19.01.2016 roku polegaj cego na ustanowieniu zakazu wtórnego
podzia+u dzia+ek na mocy § 5 ust.1Uchwa+y Nr 104/04 Rady Gminy Opatówek z dnia
22 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Opatówek - wie5 Sza+e.
§ 2.
Wykonanie uchwa+y powierza si) Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 3.
Uchwa+a wchodzi w ,ycie z dniem podj)cia.
Przewodnicz cy Rady
/-/ mgr in,. Pawe+ B kowski

UZASADNIENIE
do Uchwa5y Nr 124/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie odmowy uwzgl.dnienia wezwania do usuni.cia naruszenia prawa
Pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. ( data wp+ywu 21.01.2016r) adwokat Maciej
Romuald Nowak, dzia+aj c w imieniu Pana Sylwestra Je,yka skierowa+ wezwanie do
Rady Gminy Opatówek w sprawie usuni)cia naruszenia prawa, polegaj cego na
ustanowieniu zakazu wtórnego podzia+u dzia+ek na mocy § 5 ust. 1 Uchwa+y Nr
104/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek - wie5
Sza+e.
Rozpatruj c w/w wezwanie Rada Gminy Opatówek wzi)+a pod uwag) okoliczno5ci
na które sk+adaj si):
-wniosek z dnia 13.07.2015r. z+o,ony przez wspó+w+a5cicieli dzia+ki nr ew. 595/1
po+o,onej w m. Sza+e gm. Opatówek o zaopiniowanie wst)pnego projektu podzia+u.
-postanowienie Wójta Gminy Opatówek nr PPK.6831.22.2015 z dnia 27.07.2015r. w
sprawie negatywnego zaopiniowania przedstawionego wst)pnego projektu podzia+u.
-za,alenie z dnia 05.08.2015r. wspó+w+a5cicieli w/w dzia+ki z+o,one do
Samorz dowego Kolegium Odwo+awczego w Kaliszu na negatywne postanowienie
Wójta Gminy Opatówek.
-postanowienie Samorz dowego Kolegium Odwo+awczego nr SKO-4212/44-45/15,
SKO-4212/54/15 z dnia 12 pa<dziernika 2015 r. utrzymuj ce w mocy zaskar,one
postanowienie Wójta Gminy Opatówek.
Samorz dowe Kolegium Odwo+awcze wydaj c swoje orzeczenie nie dopatrzy+o si)
naruszenia prawa opisanego w wezwaniu do usuni)cia naruszenia prawa.
W zwi zku z powy,szym podj)cie niniejszej uchwa+y jest uzasadnione.

