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Siedlce, dnia 29 kwietnia 2021 r.

W odpowiedzi na petycję z dnia 16.04.2021r. w sprawie sprzeciwu mieszkańców 
Sołectwa Gręzów wobec przeznaczenia terenów w obrębie Sołectwa na obszary górnicze 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z obowiązującym prawem, za zagospodarowanie przestrzenne odpowiada 
Rada Gminy wraz z Wójtem Gminy i to te organy określają, jakie przeznaczenie mają 
poszczególne działki na obszarze Gminy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) kształtowanie 
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Natomiast jak stanowi 
art. 15 wyżej cytowanej ustawy, Wójt sporządza projekt planu miejscowego, w którym określa 
m.in. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, który to plan następnie w drodze uchwały jest 
zatwierdzany przez Radę Gminy.

Ponadto zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) podejmowanie i wykonywanie działalności 
określonej ustawą m.in. wydobycie piasków czy żwirów jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli 
nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości, określonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Każdy projekt rozstrzygnięcia związany 
z koncesjonowaniem, sporządzany przez starostę wymaga uzgodnienia lub wydania opinii 
organu współdziałającego tj. wójta, który zajmuje stanowisko w ustawowym terminie 14 dni.

W związku z powyższym, jeżeli Rada Gminy wraz z Wójtem zdecydowały, iż dana 
nieruchomość jest przeznaczona pod wydobycie kopalin, to Starosta nie posiada narzędzi 
prawnych, aby zmienić przeznaczenie tej nieruchomości, czy też odmówić udzielenia koncesji 
na wydobycie.

Reasumując, należy wskazać, iż właściwym adresatem przedmiotowej petycji winien 
być Wójt Gminy Kotuń oraz Rada Gminy Kotuń, którzy kolejno odpowiedzialni 
są za sporządzenie oraz uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, w którym mają 
sposobność ustanawiania przeznaczenia terenów, a tym samym umożliwić bądź nie 
wydobywanie kruszywa w miejscowości Gręzów.
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