
 
 

UCHWAŁA NR XXV/163/20 
RADY GMINY BIŁGORAJ 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały nr XXIX/196/05 Rady Gminy 
w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 54 § ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), w związku ze skargą […], […], […], […], […], 
[…], […], […], […], […], […], […] i […] na uchwałę nr XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 
6 września 2005 r., zmienioną uchwałą nr XV/72/2011 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 28 października 2011 r. 
w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych i zalesień", 
Rada Gminy Biłgoraj uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uwzględnić w całości skargę […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […] i […] 
na Uchwałę XXIX/196/05 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 6 września 2005 r., zmienioną uchwałą nr 
XV/72/2011 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 28 października 2011 r. w sprawie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych i zalesień" i stwierdzić nieważność wyżej 
wymienionej uchwały w zaskarżonej części, tj. dla działek nr: 

᠆ 770/2  - oznaczenie na rysunku planu U22 RL, obręb geodezyjny Korytków Duży, 

᠆ 176/2 - oznaczenie na rysunku planu E61 RL, obręb geodezyjny Bukowa, 

᠆ 759 i 760 - oznaczenie na rysunku planu E61 RL, obręb geodezyjny Bukowa, 

᠆ 1095 - oznaczenie na rysunku planu AA32 RL, obręb geodezyjny Rapy Dylańskie, 

᠆ 1093/2 i 1097 - oznaczenie na rysunku planu AA32 RL, obręb geodezyjny Rapy Dylańskie, 

᠆ 764 - oznaczenie na rysunku planu U22 RL, obręb geodezyjny Korytków Duży. 

2. Granice terenu objęte stwierdzeniem nieważności przedstawiają załączniki graficzne nr 1-3 do uchwały, 
sporządzone na fragmencie rysunku planu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2.  Działanie organu w zakresie objętym skargą miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 października 2020 r.

Poz. 4826



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jan Majewski 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4826



Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XXV/163/20 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 23 września 2020 r. 
       - granice terenu objęte stwierdzeniem nieważności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych  
i zalesień. 
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Załącznik graficzny nr 2 do uchwały nr XXV/163/20 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 23 września 2020 r. 
       - granice terenu objęte stwierdzeniem nieważności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych  
i zalesień. 
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Załącznik graficzny nr 3 do uchwały nr XXV/163/20 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 23 września 2020 r. 
       - granice terenu objęte stwierdzeniem nieważności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj terenów leśnych  
i zalesień. 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4826
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