
Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 101 ｦ 8100 ｦ Poz. 1448-1449 

 

§ 9. S”ory wynikJe w trakcie realizacji ”oro-

zumienia Strony rozstrzygają w drodze negocjacji, 
a w ”rzy”adku braku mowliwo`ci osiągnięcia 
kom”romisu s”rawy s”orne rozstrzygać będzie 
sąd wJa`ciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
Województwa MaJo”olskiego. 

 

§ 10. Niniejsze ”orozumienie wchodzi w wycie 
z dniem ”od”isania i ”odlega ogJoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa O”olskiego  

i Śzienniku Urzędowym Województwa MaJo”ol-

skiego. 

§ 11. Porozumienie s”orządzono w 4 egzem-

”larzach, ”o 2 egzem”larze dla kawdej ze StronŁ 
 

Województwo  Województwo 

Opolskie    MaJo”olskie 

 

MarszaJek   WicemarszaJek 

Województwa  Województwa  
    MaJo”olskiego 

 

Józef Sebesta  Roman Ciepiela 

 

CzJonek źarządu  CzJonek źarządu 

    Województwa 

    Tomasz Kostu`   MaJo”olskiego 

 

Marek Sowa 
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ROźSTRźŹGNIĘCIE NADźORCZE NR IG.VI-GF-7042-187/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 5 ”audziernika 2009 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.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XLIII/652/2009 Rady 

Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego obejmującego obszar 
czę`ci wsi Iąka Prudnicka i Moszczanka, z powo-

du istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r. Rada Miej-

ska ”odjęJa uchwaJę Nr XLIIIł652ł2009 w s”ra-

wie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego obejmującego obszar czę`ci 
wsi Iąka Prudnicka i Moszczanka. 

Przedmiotowa uchwaJa ”odjęta zostaJa na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy  

o samorządzie gminnym, który stanowi ogólną 
normę kom”etencyjną do ”odejmowania uchwaJ 
w s”rawach uchwalania miejscowych ”lanów 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-

stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.). 

źgodnie z artŁ 20 ustŁ 1, wymienionej wywej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, plan uchwala rada gminy, po stwier-

dzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, 
rozstrzygając jednocze`nie o s”osobie roz”atrze-

nia uwag do projektu planu oraz sposobie realiza-

cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz zasadach finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, 
czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia 
stanowią zaJączniki do uchwaJyŁ 

W dniu 9 wrze`nia 2009 rŁ ”rzedJowono Wo-

jewodzie O”olskiemu dokumentację ”rac ”lani-

stycznych do uchwaJy Nr XLIIIł652ł2009 Rady 
Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego obejmującego obszar 
czę`ci wsi Iąka Prudnicka i Moszczanka. 

W wyniku jej analizy oraz po sprawdzeniu 

zgodno`ci ustaleL uchwalonej zmiany ”lanu miej-

scowego, stwierdzono niezgodno`ć ”omiędzy 
tre`cią § 2 ustŁ 2 wwŁ uchwaJy w s”rawie zmia-

ny ”lanu miejscowego, który brzmi: ｭźmiana 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego (ｱ) skJada się z: 2) rysunku zmiany 
miejscowego ”lanu w skali 1:1000, stanowiące-

go zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyｬ, a za-

Jącznikiem graficznym do tejwe uchwaJy (zaJącznik 
nr 1), który s”orządzony zostaJ na ma”ie w skali 

1:2000, co stanowi naruszenie zasad uchwalania 

planu miejscowego. Art. 28 ust. 1 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wskazuje, iw naruszenie zasad s”orządzania stu-

dium lub planu miejscowego powoduje niewaw-
no`ć rady gminy w caJo`ci lub czę`ciŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 101 ｦ 8101 ｦ Poz. 1449-1450 

 

Stosownie do wymogów okre`lonych w cytŁ 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, rysunek ”lanu w ”ostaci zaJącznika 
graficznego stanowi niewąt”liwie integralną czę`ć 
uchwaJy Rady Gminy w s”rawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zaist-

niaJa zatem sytuacja, w której z tre`ci uchwaJy 
wynika, we ”rzedJowony do oceny zaJącznik gra-

ficzny (s”orządzony w skali 1:2000) nie jest za-

Jącznikiem, o którym mowa w uchwaleŁ 
źgodnie bowiem z § 2 ”kt 2 wwŁ uchwalonej 

uchwaJy w s”rawie ”lanu miejscowego, zmiana 

”lanu zostaJa ”rzestawiona na rysunku s”orzą-
dzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:1000. 

Ponadto artŁ 16 ustŁ 1 cytŁ na wstę”ie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

okre`la, iw ”lan miejscowy s”orządza się w skali 
1:1000, co oznacza, iw ustawodawca celowo 
wskazaJ wJa`ciwą skalę zaJącznika ma”owego, 
obrazującego zasięg terenu objętego ”lanem miej-

scowym. W przypadku ocenianego planu miej-

scowego, zaJącznik ma”owy s”orządzony zostaJ 
na ma”ie w niewJa`ciwej skali (1:2000), co rów-

niew stanowi naruszenie ”rawaŁ  
Śo tre`ci ”ozostaJych za”isów uchwaJy  

Nr XLIII/652/2009 Rady Miejskiej w Prudniku  

z dnia 27 sier”nia 2009 rŁ nie wnosi się uwagŁ 
Nie jest ona sprzeczna z przepisami ustaw 

szczególnychŁ 

Wobec wykazanej wywej s”rzeczno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XLIIIł652ł2009 Rady Miejskiej 
w Prudniku z dnia 27 sier”nia 2009 rŁ, w związku 
z naruszeniem zasad s”orządzania ”lanu miej-

scowego ｦ orzeczono jak na wstę”ie w my`l  
artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ ustawy o samorządzie gmin-

nym oraz art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ), w związku  
z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 2002 rŁ Pra-

wo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niniej-

sze rozstrzygnięcie mowe być zaskarwone do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w O”olu, za 
moim ”o`rednictwem, w terminie 30 dnia od daty 
jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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ROźSTRźŹGNIĘCIE NADźORCZE NR NK.IIIｦARｦ0911ｦ1-90/2009 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 7 ”audziernika 2009 rŁ 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Rady Gminy DobrzeL Wielki 
Nr XXXVIł262ł2ŃŃ9 z dnia ńŃ wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ 
w s”rawie zasad udzielania obniwek godzin  
i zwolnieL nauczycielom ”eJniącym funkcje kie-

rownicze, tygodniowego obowiązkowego wymia-

ru godzin zajęć dla ”edagoga, psychologa, logo-

pedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony ”lan zajęć jest 
równy w ”oszczególnych okresach roku szkolne-

go, a takwe zasad ewidencjonowania w szkoJach 
innych zajęć i czynno`ci wykonywanych ”rzez 
nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziesto-

godzinnego wymiaru czasu pracy ｦ z powodu 

istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Gminy ŚobrzeL Wielki na sesji 10 wrze-

`nia 2009 rŁ ”odjęJa na ”odstawie mŁinŁ artŁ 42 

ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674 ze zmŁ) uchwaJę Nr XXXVI/262/2009  

w s”rawie zasad udzielania obniwek godzin  
i zwolnieL nauczycielom ”eJniącym funkcje kie-

rownicze, tygodniowego obowiązkowego wymia-

ru godzin zajęć dla ”edagoga, ”sychologa, logo-

pedy, doradcy zawodowego, rozliczania tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony ”lan zajęć jest 
równy w ”oszczególnych okresach roku szkolne-

go, a takwe zasad ewidencjonowania w szkoJach 
innych zajęć i czynno`ci wykonywanych ”rzez 
nauczycieli w ramach maksymalnie czterdziesto-

godzinnego wymiaru czasu pracy. Niniejsza 

uchwaJa zostaJa doręczona organowi nadzoru  
21 wrze`nia 2009 rŁ 

W § 14 uchwaJy Rada Gminy ”ostanowiJa, we 
uchwaJa wchodzi w wycie z dniem 1 wrze`nia 
2009 rŁ Tak sformuJowana reguJa wej`cia w wycie 
niniejszej uchwaJy istotnie narusza ”rawoŁ 


