
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.28.2013.KHZ 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 6 maja 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) stwierdzam nieważność uchwały  

Nr XXXIX/622/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu.  

Uzasadnienie  

Na sesji 28 marca 2013 r. Rada Miasta Opola, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorzą-

dzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęła uchwałę  

Nr XXXIX/622/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu. Wyżej wymieniona uchwała 

wpłynęła do organu nadzoru 3 kwietnia 2013 r. w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi na podsta-

wie art. 90 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późniejszymi zmianami).  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ nadzoru pismem z 25 marca 2013 r., na podstawie  

art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zawiadomił Przewodniczą-

cego Rady Miasta Opola o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego.  

Wszczęcie postępowania nadzorczego nastąpiło z powodu naruszenia art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), tzn. istotnego naru-

szenia trybu sporządzania planu miejscowego.  

Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy Opole możliwość czynnego udziału w prowadzonym postę-

powaniu, poprzez składanie wyjaśnień dotyczących przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie zarzutów.  

Istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego polegało na:  

1. Wprowadzeniu do treści planu zmian uwzględniających uwagi wniesione w trakcie wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu bez ponownego uzgodnienia zmienionego projektu planu z Opolskim Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Z wyjaśnień złożonych przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola w piśmie Nr BU.6721.4.8.2012.MŚ  

z 29 kwietnia 2013 r. wynika, iż w wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz złożenia 

uwag w tekście projektu planu ograniczono jedynie nowe projektowane zagospodarowanie, a zapisy porząd-

kowano wprowadzając niewielkie korekty (nie zwiększono wysokości, ani powierzchni zabudowy). W związku 

z powyższym, a także zapisem art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 

stanowi, iż po wprowadzeniu zmian, wynikających z uwzględnienia uwag złożonych do projektu planu, proce-

durę uzgodnień ponawia się w niezbędnym zakresie, Rada Miasta Opola stoi na stanowisku, iż w tej sytuacji 

nie było potrzeby ponawiania procedury uzgodnień.  
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Zdaniem organu nadzoru natomiast zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym Prezydent Miasta Opola zobowiązany był do wprowadzenia zmian do projektu planu miejscowego 

wynikających z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie do ponowienia uzgodnienia z Opolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z dokumentacji prac planistycznych wynika, iż w wyniku składa-

nych do wyłożonego planu uwag uwzględnione zostały 3 uwagi w całości i 12 częściowo. Jak wynika z wyka-

zu uwag (wniesionych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu) uwzględniono m.in. uwagę 

dotyczącą zapisu o przesunięciu nieprzekraczalnej linii zabudowy w nawiązaniu do istniejących budynków 

(stacji transformatorowej i byłego szaletu miejskiego), wprowadzono ograniczenie wysokości zabudowy na 

części terenu 2 UC przylegającej do terenu 3 KPP oraz wprowadzono zapis dopuszczający przebudowę istnie-

jącej stacji, zweryfikowano wskaźnik wykorzystania terenu i parametry zabudowy (przesunięto linię zabudowy, 

ograniczono wysokość zabudowy). Dla terenu objętego oznaczeniem 7 DX uzupełniono zapisy w sprawie 

ochrony obiektów ujętych w rejestrze zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi, w wykazie zabytków doty-

czących ulicy Studziennej zakres obiektów podlegających ochronie powiększono o teren zieleni i fragment 

drogi.  

Pomimo, iż Rada Miasta twierdzi, że w tekście projektu planu w wyniku złożonych uwag ograniczono jedy-

nie nowe projektowane zagospodarowanie, a zapisy porządkowano wprowadzając niewielkie korekty, wpro-

wadzenie ww. zmian w tekście planu w stosunku do projektu planu przesłanego Opolskiemu Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Zabytków do uzgodnienia, wymagało dokonania ponownych uzgodnień z tym organem jako 

prowadzącym rejestr zabytków, bowiem w tej części był to projekt nietożsamy z wcześniej przedkładanym  

do uzgodnienia.  

Nie mogą być również uwzględnione wyjaśnienia Rady Miasta, iż na każdym etapie projekt planu był kon-

sultowany z przedstawicielami instytucji wymaganych prawem, ponieważ w sprawach prowadzonych przez 

organy administracji obowiązują zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które uznają w przypadku 

dokonania uzgodnień jedynie formę pisemną. Ponadto o wszystkie wymagane uzgodnienia zobowiązany jest 

wystąpić organ sporządzający projekt planu. Nie jest natomiast zobowiązana do ich dokonania instytucja 

uzgadniająca, działająca zdaniem Rady z urzędu (jak to sugerowane jest w piśmie wyjaśniającym). 

2. Braku wystąpienia o ponowne uzgodnienie do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w związku z warunkami określonymi w postanowieniu uzgadniającym wydanym przez Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków oraz do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w związku z warunkami określonymi w posta-

nowieniu uzgadniającym wydanym przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.  

Ze złożonych wyjaśnień na piśmie Nr BU.6721.4.8.2012.MŚ z 29 kwietnia 2013 r. wynika, iż Rada Miasta 

Opola stoi na stanowisku, iż uzyskała wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia do projektu planu, 

gdyż zostały spełnione warunki zarówno Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu jak i Miejskiego 

Zarządu Dróg w Opolu odnoszące się do zakresu planu miejscowego.  

Zdaniem organu nadzoru projekt planu powinien zostać przekazany ponownie do uzgodnienia, gdyż przyjęte 

w projekcie rozwiązania nie są w rzeczywiści zgodne z wymogami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Jeśli spełnienie jednego z warunków nie było przez Prezydenta Miasta Opola możliwe - jak to za-

uważono w piśmie wyjaśniającym - organ ten był zobowiązany do wystąpienia o zmianę wymagań odpowied-

nio uzasadniając swój wniosek.  

Po sprawdzeniu przez organu nadzoru spełnienia warunków zawartych w postanowieniu uzgadniającym 

stwierdzono, iż nie został spełniony pierwszy z warunków - warunek konserwatorski opracowania studium 

widokowo – krajobrazowego obszaru wnętrza urbanistycznego placu Mikołaja Kopernika w Opolu, które 

uwzględniałoby: kwerendę materiałów archiwalnych dotyczącą tego obszaru (w tym archiwum WOUZ), anali-

zę wpływu inwestycji na stan zachowania i kontekst architektoniczno-urbanistyczny zespołu (ze szczególnym 

uwzględnieniem zabytków wpisanych do rejestru sąsiadujących z obszarem opracowania).  

Ponadto jak wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola 

Plac Kopernika należy do obszarów 3 UM i strefy „A” objętej ścisłą ochroną konserwatorską. Jest to obszar 

niezwykle ważny pod względem przekazu historycznego i kulturowego. W strefie tej obowiązuje bezwzględny 

priorytet wymagań konserwatorskich nad prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą  

i usługową (cyt. ze studium str. 187). Zatem Prezydent Miasta Opola powinien zapewnić zgodność przyjętych 

w projekcie rozwiązań z opinią Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obowiązującymi prze-

pisami.  
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Ponadto w wyniku szczegółowej analizy treści i rysunku planu organ nadzoru stwierdza, iż nie został speł-

niony kolejny warunek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczący ciągu pieszego: ulice 

Kośnego i Sienkiewicza – chodnik przy Collegium Minus. Przyjęty przebieg ciągu pieszego na rysunku planu 

nie nawiązuje do istniejącego układu komunikacyjnego, co było warunkiem uzgodnienia, bowiem nie trafia  

w oś widokową pomiędzy ul. Kośnego, a ciągiem pieszym przy Collegium Minus.  

Odnosząc się do kwestii uzgodnienia przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektu 

przedmiotowego planu po terminie należy stwierdzić, iż mimo tego, że zgodnie z regulacją art. 25 ust. 2  

w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie stanowiska przez uprawniony organ, uważa się pro-

jekt studium lub planu za uzgodniony (zaopiniowany), nawet w przypadku nadesłania uzgodnienia (opinii)  

po terminie, organ sporządzający projekt powinien zastosować się do warunków uzgodnienia określonych  

w zakresie stanowiska organu uzgadniającego, jeżeli przyjęte w projekcie rozwiązania są rzeczywiście nie-

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Tylko takie działanie zapewnia trwałość podjętej uchwały i zapo-

biega jej wyeliminowaniu przez organ nadzoru.  

Niezależnie od powyższych powodów wszczęcia postępowania nadzorczego wskazuje się także na niską 

czytelność rysunku planu. Graficzny sposób przedstawienia nieprzekraczalnej linii zabudowy, pokrywającej się 

w przeważającej części z liniami rozgraniczającymi teren o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach za-

gospodarowania, powoduje istotne utrudnienia lub wręcz uniemożliwia określenie jej przebiegu. Podobnie 

określenie zasięgu strefy lokalizacji obiektów o wysokości do 23 m przy tak dobranej graficznej jego prezenta-

cji - nieprzejrzystej na tle treści mapy, na której został opracowany projekt planu - jest nieczytelne. Powyższe 

wskazanie jest naruszeniem §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-

wie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, iż 

projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość 

wyłożenia go do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym 

województwa.  

Biorąc pod uwagę ww. niezgodność z prawem uchwały Nr XXXIX/622/13 Rady Miasta Opola z dnia  

28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Koper-

nika – ulica Studzienna w Opolu, orzeczono jak na wstępie.  

POUCZENIE 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskar-

żone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni  

od daty jego doręczenia.  

  

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor  

Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 

 

Marek Świetlik 
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