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ROźSTRźŹGNIĘCIE NADźORCZE NR IG.VI.NC.7042-66/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
  

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XLVIII/260/10 Rady 

Gminy Branice z dnia 23 marca 2010 r. w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów ”oJowonych w gminie Brani-
ce, soJectwie WJodzieninŁ  

 

Uzasadnienie 

 
Na sesji w dniu 23 marca 2010 r., Rada Gmi-

ny Branice, dziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 
pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmŁ), ”odjęJa uchwaJę Nr XLVIII/ 
260/10 w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania ”rzestrzennego obszarów ”oJowonych 
w gminie Branice, soJectwie WJodzieninŁ 

 
W dniu 31 marca 2010 rŁ, Wójt Gminy Branice 

”rzedstawiJ Wojewodzie O”olskiemu wwŁ uchwa-
Ję wraz z zaJącznikami oraz dokumentacją ”rac 
planistycznych w celu oceny ich zgodno`ci  
z przepisami prawnymi.  

 
Po ”rze”rowadzeniu czynno`ci s”rawdzają-

cych, organ nadzoru ｦ pismem z dnia 15 kwietnia 
2010 rŁ zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu 
”ostę”owania nadzorczego, dotyczącego wska-
zanej wywej uchwaJy z ”owodu stwierdzenia nie-
zgodno`ci ”omiędzy oznaczeniem skali ma”y 
”lanu, wskazanym w tek`cie uchwaJy Nr XLVIII/ 
260/10 jako skala 1:1.000 a przedstawionym 
Wojewodzie Opolskiemu rysunkiem planu, spo-
rządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 
1:2Ł000Ł Jednocze`nie, Wojewoda O”olski za-
”ewniJ organom Gminy mowliwo`ć czynnego 
udziaJu w ”rowadzonym ”ostę”owaniu ”o”rzez 
skJadanie wyja`nieL, dotyczących ”rzedstawio-
nych w ”i`mie zarzutówŁ  

 
W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru 

oceny uchwaJy Nr XLVIII/260/10 pod kątem jej 

zgodno`ci z ”rawem oraz ”rawidJowo`ci ”rocedu-
ry formalno-”rawnej stwierdzono, we istnieje nie-
zgodno`ć ”omiędzy czę`cią tekstową ”lanu, którą 
stanowi tre`ć uchwaJy oraz czę`cią graficzną, 
”rzedstawioną w formie rysunku ”lanu jako za-
Jącznik nr 1 do wwŁ uchwaJyŁ ź § 2 ustŁ 1 ”kt 1 
kwestionowanej uchwaJy wynika bowiem, we:  

ｭPlan skJada się z tekstu ”lanu, który stanowi 
tre`ć niniejszej uchwaJy oraz nastę”ujących za-
Jączników, stanowiących jej integralną czę`ć:  

1) rysunku ”lanu, będącego zaJącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwaJy, którego ustalenia graficzne 
zostaJy ”rzedstawione na aktualnej ma”ie zasad-
niczej w skali 1:1000 oraz który zawiera wyrys 
ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-
darowania ”rzestrzennego gminy BraniceｬŁ  

Powywszy za”is ”ozostaje w s”rzeczno`ci  
z przedstawionym Wojewodzie Opolskiemu (wraz  
z uchwaJą) rysunkiem ”lanu, który zostaJ s”orzą-
dzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2.000. 

 
Wykazana przez organ nadzoru rozbiewno`ć  

w zakresie wskazania przez organ Gminy skali 
ma”y ”lanu stanowi naruszenie zasad s”orządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy i skutkuje stwierdzeniem przez 
organ nadzoru niewawno`ci uchwaJy w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.  

 
źgodnie z § 3 roz”orządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.  
z 2003 rŁ Nr 164, ”ozŁ 1587): ｭProjekt tekstu 
planu miejscowego ”owinien zawierać:  

1) okre`lenie ”odstawy ”rawnej ”odjęcia 
uchwaJy, o której mowa w artŁ 20 ustŁ 1 ustawy; 

2) okre`lenie granic obszaru objętego uchwaJą;  
3) okre`lenie integralnych czę`ci uchwaJy; 
4) ustalenia, o których mowa w artŁ 15 ust. 2 

i 3 ustawyｬŁ 
Na tej ”odstawie, Rada Gminy Branice okre`li-

Ja, we rysunek miejscowego ”lanu zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego obszarów ”oJowonych  
w gminie Branice, soJectwie WJodzienin, s”orzą-
dzony na ma”ie w skali 1:1Ł000 stanowi zaJącz-
nik nr 1 do ww. uchwaJy i tym samym jest inte-
gralną czę`cią tekstu tej uchwaJyŁ Tymczasem,  
w dniu 31 marca 2010 rŁ Wójt Gminy Branice 
”rzedstawiJ Wojewodzie O”olskiemu uchwaJę  
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Nr XLVIII/260/10 wraz z zaJącznikiem graficznym, 
s”orządzonym na ma”ie w skali 1:2Ł000Ł źaist-
niaJa zatem sytuacja, w której ”rzedJowony do 
oceny zaJącznik graficzny (s”orządzony w skali 
1:2Ł000) nie jest zaJącznikiem, o którym mowa  
w tre`ci wwŁ uchwaJyŁ Rada Gminy Branice, 
uchwalając ”rzedmiotowy ”lan, nie zachowaJa 
tym samym integralno`ci czę`ci tekstowej oraz 
czę`ci graficznej w ”odanym wywej zakresieŁ 

 
O”isany bJąd uniemowliwia ”rawidJową identy-

fikację wJa`ciwego zaJącznika graficznego, który 
s”eJnia istotne funkcje w trakcie korzystania  
z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. W tek`cie kwestionowanej uchwaJy 
”owoJano ”onadto skalę ma”y 1:1Ł000, która 
zostaJa ”rzewidziana ”rzez ustawodawcę jako 
zasada s”orządzania ”lanów miejscowychŁ Sto-
sowanie map w skali 1:2.000 jest natomiast do-
”uszczalne ｭw szczególnie uzasadnionych ”rzy-
”adkachｬ i taki wybór ”owinien być zaznaczony 
w tre`ci uchwaJyŁ  

 
Przy”ominam, we zasady s”orządzania ”lanu 

miejscowego dotyczą mŁinŁ zawarto`ci aktu ”la-
nistycznego (czę`ci tekstowej i graficznej, innych 
zaJączników), zawartych w nim ustaleL czy stan-
dardów dokumentacji planistycznej. W przypadku 
naruszenia zasad s”orządzania ”lanu miejscowe-
go ustawodawca nie wymaga ponadto, aby 
”rzedmiotowe naruszenie miaJo charakter istotnyŁ 
Tak więc kawde naruszenie zasad s”orządzania 
wwŁ aktu ”lanistycznego ”owinno skutkować 
stwierdzeniem ”rzez organ nadzoru niewawno`ci 
”rzyjętej w tej s”rawie uchwaJyŁ  

W dniu 21 kwietnia 2010 rŁ, Przewodniczący 
Rady Gminy Branice ”rzekazaJ organowi nadzoru 
pismo nr R.G-005ł06ł10, z którego wynika, we 
”rzyczyną niezgodno`ci ”omiędzy oznaczeniem 
skali ma”y ”lanu wskazanym w tek`cie wwŁ 
uchwaJy a przedstawionym Wojewodzie Opol-
skiemu rysunkiem tego ”lanu jest bJąd ”isarskiŁ  
ź uwagi na ”rzedstawione wywej okoliczno`ci 
s”rawy, niniejsze wyja`nienie nie mowe stanowić 
”odstawy odstą”ienia ”rzez tutŁ organ nadzoru od 
stwierdzenia niewawno`ci uchwaJy Nr XLVIII/ 
260/10. 

 
Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Bra-
nice z dnia 23 marca 2010 r., orzeczono jak na 
wstę”ieŁ 

 
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  
w związku z artŁ 54 ustŁ 1 ustawy z dnia  
30 sier”nia 2002 rŁ Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed 
sądami administracyjnymi (ŚzŁ U. Nr 153, poz. 
1270 ze zmŁ), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 
zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w O”olu, za moim ”o`rednictwem,  
w terminie 30 dni od daty jego doręczeniaŁ  

 
z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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