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 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 17 listopada 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 planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr 26ŃłXLVIł1Ń Rady Gmi-

ny PawJowiczki z dnia 14 paudziernika 2Ń1Ń rŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
s”odarowania ”rzestrzennego wsi Go`cięcinŁ 

 
Uzasadnienie 

 
Na sesji, w dniu 14 ”audziernika 2010 rŁ Rada 

Gminy PawJowiczki, dziaJając na ”odstawie  
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ) ”odjęJa uchwa-
Ję Nr 260/XLVI/10 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Go`cięcinŁ 

W dniu 19 ”audziernika 2010 rŁ Wójt Gminy 
PawJowiczki ”rzedstawiJ Wojewodzie O”olskiemu 
wwŁ uchwaJę wraz z zaJącznikami w celu oceny 
ich zgodno`ci z ”rze”isami prawnymi. Dokumen-
tacja ”rac ”lanistycznych, s”orządzona na ”o-
trzeby ”rzedmiotowego o”racowania, zostaJa 
dostarczona w dniu 5 listopada 2010 r. 

Po ”rze”rowadzeniu czynno`ci s”rawdzają-
cych, organ nadzoru ｦ pismem Nr IG.VI.NC. 
7042-240/10 z dnia 15 listopada 2010 r. zawia-
domiJ Gminę o wszczęciu z urzędu ”ostę”owania 
nadzorczego, dotyczącego uchwaJy Nr 260ł 
XLVIł10 Rady Gminy PawJowiczki, z ”owodu 
naruszenia terminu wyJowenia ”rojektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego do 
”ublicznego wglądu, ustalonego zgodnie z art. 17 
ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako 
okres ｭco najmniej 21 dniｬŁ Jednocze`nie, Woje-
woda O”olski za”ewniJ organom Gminy mowli-
wo`ć czynnego udziaJu w ”rowadzonym ”ostę-
powaniu poprzez skJadanie wyja`nieL, dotyczą-
cych ”rzedstawionych w ”i`mie zarzutówŁ  

W o”arciu o dowody ogJoszenia o wyJoweniu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzennego wsi Go`cięcin do ”ublicznego 
wglądu, ”rzedstawione w dokumentacji ”rac ”la-

nistycznych, organ nadzoru stwierdziJ, we wwŁ 
uchwaJa Rady Gminy PawJowiczki jest niewawna 
z ”owodu istotnego naruszenia trybu s”orządza-
nia planu miejscowego.  

Z tre`ci artŁ 17 ”unkt 10 ustawy o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu 
obowiązującym organy Gminy PawJowiczki  
w trakcie opracowywania przedmiotowego planu) 
wynika, we wójt, burmistrz albo ”rezydent miasta 
ogJasza (w ”rasie miejscowej oraz ”rzez obwiesz-
czenie, a takwe w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty  
w danej miejscowo`ci) o wyJoweniu ”rojektu pla-
nu do ”ublicznego wglądu na co najmniej 7 dni 
”rzed dniem wyJowenia i wykJada ten ”rojekt wraz 
z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”u-
blicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni 
oraz organizuje w tym czasie dyskusję ”ubliczną 
nad ”rzyjętymi w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniamiŁ  

Termin ｭco najmniej 21 dniｬ, ustanowiony  
w ”owoJanej regulacji, ma charakter szczególnyŁ 
Nie jest to termin prawa procesowego, a jego 
istotą jest stworzenie obywatelom mowliwo`ci 
za”oznania się z ”rojektowaną regulacją ”rawnąŁ 
CaJy zatem 21-dniowy okres wyJowenia ”rojektu 
”lanu musi ”rzy”adać na dni, kiedy to mowliwy 
jest ”ubliczny wgląd do wyJowonego dokumentuŁ  

W ogJoszeniu, o”ublikowanym mŁinŁ w lokalnej 
”rasie Wójt Gminy PawJowiczki zawiadomiJ, we 
projekt przedmiotowego planu wraz z dokumen-
tacją ”rac ”lanistycznych oraz ”rognozą oddzia-
Jywania na `rodowisko będzie wyJowony do pu-
blicznego wglądu w dniach od 3 sier”nia 2010 rŁ 
do 24 sier”nia 2010 rŁ w Urzędzie Gminy PawJo-
wiczki - w godzinach ”racy urzęduŁ Na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gmi-
ny PawJowiczki ”odano godziny ”racy Urzędu 
Gminy PawJowiczki, ustalone w odniesieniu do 
dni roboczych, tjŁ od ”oniedziaJku do ”iątkuŁ 

 
Biorąc ”od uwagę ”owywsze ustalenia, termin 

wyJowenia ”rojektu ”rzedmiotowego ”lanu do 
”ublicznego wglądu obejmuje okres od 3 sier”nia 
2010 r. do 24 sierpnia 2010 r., czyli 22 dni ka-
lendarzowe, co ”o odjęciu dni wolnych od ”racy 
s”owodowaJo, we wyJowenie do ”ublicznego 
wglądu trwaJo 16 dniŁ  

Niedotrzymanie ”rzez Wójta Gminy PawJo-
wiczki terminu, okre`lonego w artŁ 17 ”unkt 10 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (w brzmieniu obowiązującym organy 
Gminy PawJowiczki w trakcie o”racowywania 
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przedmiotowego planu), powoduje istotne naru-
szenie trybu s”orządzania ”lanu i stwierdzenie 
”rzez organ nadzoru niewawno`ci ”rzedmiotowej 
uchwaJyŁ Zgodnie bowiem z artŁ 28 ustŁ 1 wwŁ 
ustawy, naruszenie zasad s”orządzania studium 
lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu 
ich s”orządzania, a takwe naruszenie wJa`ciwo`ci 
organów w tym zakresie ｦ ”owodują niewawno`ć 
uchwaJy rady gminyŁ 

 
Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy nr 260łXLVIł10 Rady Gminy Paw-
Jowiczki z dnia 14 ”audziernika 2010 rŁ, orzeczo-
no jak na wstę”ieŁ 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ  
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 UŁ Nr 153, ”ozŁ 
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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