
Śziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 ｦ 10096 ｦ Poz. 1860-1861 

 

darowania przestrzennego terenów niezurbanizo-

wanych wsi RozkochówŁ Wynika to z faktu, we 
uchwalenie tego planu przez Radę Gminy Walce, 
a więc zakoLczenie procedury planistycznej na-

stąpiJo w dniu 14 wrze`nia 2010 rŁ, czyli po dniu 
wej`cia w wycie ustawy o wspieraniu rozwoju 

usJug i sieci telekomunikacyjnychŁ 
W `wietle powywszych ustaleL, pominięcie 

przez Wójta Gminy Walce opinii Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji jest istotnym naruszeniem trybu sporzą-
dzania przedmiotowego planu i skutkuje stwier-

dzeniem przez organ nadzoru niewawno`ci uchwa-

Jy Nr XXXVIIł247ł10 Rady Gminy Walce z dnia 
14 wrze`nia 2010 rŁ 

 

Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z pra-

wem uchwaJy Nr XXXVIIł247ł10 Rady Gminy 
Walce z dnia 14 wrze`nia 2010 r., orzeczono jak 

na wstępieŁ 
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, pozŁ 1591 ze zmŁ), w związku 
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), ni-

niejsze rozstrzygnięcie mowe być zaskarwone do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opo-

lu, za moim po`rednictwem, w terminie 30 dni od 
daty jego doręczeniaŁ  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCZE NR IG.VI.NC.7042-201/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 27 paudziernika 2010 rŁ 
  

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ 
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 XXXVIIł253ł10 Rady 
Gminy Walce z dnia 14 wrze`nia 2010 r. zmienia-

jącej uchwaJę w sprawie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego wsi Walce.  

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji, w dniu 14 wrze`nia 2010 rŁ Rada 
Gminy Walce, dziaJając na podstawie artŁ 18  
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁUŁ z 2001 rŁ Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

pozŁ 717 ze zmŁ) podjęJa uchwaJę Nr XXXVIIł 
253ł10 zmieniającą uchwaJę w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Walce.  

W dniu 30 wrze`nia 2010 rŁ, Wójt Gminy 
Walce przedstawiJ Wojewodzie Opolskiemu wwŁ 
uchwaJę wraz z zaJącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu oceny ich zgodno`ci  
z przepisami prawnymi.  

Po przeprowadzeniu czynno`ci sprawdzają-
cych, organ nadzoru ｦ pismem z dnia 19 pau-
dziernika 2010 rŁ zawiadomiJ Gminę o wszczęciu 
z urzędu postępowania nadzorczego, dotyczące-

go uchwaJy Nr XXXVIIł253ł10 Rady Gminy Wal-

ce, z powodu braku (w dokumentacji planistycz-

nej) dowodu przekazania Prezesowi Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej projektu ww. planu do 

zaopiniowania na podstawie art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocze-

`nie, Wojewoda Opolski zapewniJ organom Gminy 
mowliwo`ć czynnego udziaJu w prowadzonym 
postępowaniu poprzez skJadanie wyja`nieL, doty-

czących przedstawionych w pi`mie zarzutówŁ  
Wobec braku uzupeJnienia dokumentacji plani-

stycznej o dowód wystąpienia przez Wójta Gminy 

Walce do Prezesa Urzędu Komunikacji ślektro-

nicznej o opinię o projekcie przedmiotowego pla-

nu w zakresie telekomunikacji ｦ po wszczęciu 
postępowania nadzorczego, organ nadzoru 
stwierdziJ, we wwŁ uchwaJa Rady Gminy Walce 
jest niewawna z powodu istotnego naruszenia 

trybu sporządzania planu miejscowegoŁ  
Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wójt, 
burmistrz, prezydent miasta uzyskuje opinię  
o projekcie planu Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. Wy-
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móg przedstawienia Prezesowi Urzędu Komunika-

cji Elektronicznej projektu planu miejscowego 

zostaJ wprowadzony przepisami ustawy z dnia  
7 maja 2010 rŁ o wspieraniu rozwoju usJug i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 

poz. 675), która obowiązuje od dnia 17 lipca 
2010 rŁ Ustawa nie zawiera przepisów przej`cio-

wych regulujących zasady postępowania z pla-

nami, które nie zostaJy uchwalone przed dniem 
wej`cia w wycie tej ustawyŁ Wobec powywszego, 
obowiązek zasięgnięcia opinii Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji dotyczy wszystkich toczących się proce-

dur uchwalania miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego gminy ｦ od momentu 

wej`cia w wycie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usJug i sieci telekomunikacyjnych, tj. od dnia  

17 lipca 2010 r.  

Obowiązek, wynikający z artŁ 17 pkt 6 litŁ d 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ciąwyJ równiew na organie sporządzają-
cym projekt zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi Walce. Wynika to 

z faktu, we uchwalenie tego planu przez Radę 
Gminy Walce, a więc zakoLczenie procedury pla-

nistycznej nastąpiJo w dniu 14 wrze`nia 2010 rŁ, 
czyli po dniu wej`cia w wycie ustawy o wspiera-

niu rozwoju usJug i sieci telekomunikacyjnychŁ 

W `wietle powywszych ustaleL, pominięcie 
przez Wójta Gminy Walce opinii Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji jest istotnym naruszeniem trybu sporzą-
dzania przedmiotowego planu i skutkuje stwier-

dzeniem przez organ nadzoru niewawno`ci uchwa-

Jy Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Walce z dnia 

14 wrze`nia 2010 rŁ 
 

Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z pra-

wem uchwaJy Nr XXXVIIł253ł10 Rady Gminy 
Walce z dnia 14 wrze`nia 2010 rŁ, orzeczono jak 
na wstępieŁ 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmŁ), w związku z artŁ 54 ustŁ 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 rŁ Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (ŚzŁ UŁ Nr 153, pozŁ 
1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 
zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu, za moim po`rednictwem,  
w terminie 30 dni od daty jego doręczeniaŁ  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Dyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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