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3. Realizatorem zadaL, o których mowa w ustŁ 1, 

będzie Miejski O`rodek S”ortu i Rekreacji w Kędzie-

rzynie - KouluŁ 
  

§ 2Ł źadania, o których mowa w § 1, realizo-

wane będą w okresie od 1 stycznia 2009 rŁ do 31 
grudnia 2009 rŁ Rachunki wystawiane będą na 
MOSiR w Kędzierzynie - KouluŁ  

 

§ 3Ł1Ł Koszt realizacji zadaL, o których mowa 
w § 1 ustala się na kwotę 30Ł000 zJ (trzydzie`ci 
tysięcy zJotych)Ł 

2. Kwota, o której mowa w ”kt 1, zostanie 

”rzekazana w 3 ratach ”ocząwszy od miesiąca 
lutego 2009 r. w terminach: 

I rata do 15 lutego -          w kwocie 10Ł000 zJ 
II rata do 30 kwietnia ｦ      w kwocie 10Ł000 zJ 
III rata do 15 ”audziernika ｦ  w kwocie 10Ł000 zJ 
na rachunek Urzędu Miasta Kędzierzyna ｦ Koula 

Bank PKO BP O/K-K nr 02 1020 3668 0000 5702 

0264 3229. 

 

§ 4Ł Przyjmujący za”ewni Przekazującemu bie-

wący wgląd w realizację ”owierzonego zadania 

u”owawniając Śyrektora MOSiR w Kędzierzynie ｦ 

Koulu do udzielenia na wniosek Przekazującego 

pisemnej informacji oraz udostę”nienia na wniosek 
”rzekazującego ”rowadzonej ewidencji lub ustale-

nia innego s”osobu kontroli, umowliwiającego 
stwierdzenie wykonania zadania. 

 

§ 5Ł Niewykorzystane `rodki w roku budweto-

wym winny zostać zwrócone dla Starostwa Po-

wiatowego na rachunek PKO BP S.A. O/K-Koule, 
nr 98102037140000480201055565 w terminie 

do 23 grudnia 2009 r. 

 

§ 6Ł _rodki wykorzystane niezgodnie z prze-

znaczeniem ”odlegają zwrotowi z ”odatkowymi 
odsetkami, które będą naliczane od dnia ”rzekaza-

nia `rodków dla GminyŁ  
 

§ 7Ł źobowiązuje się jednostkę do skJadania 
kwartalnych s”rawozdaL Rb ｦ 50 w terminie do 

10 nastę”nego miesiąca ”o okresie s”rawozdaw-

czym. 

 

§ 8Ł W sprawach spornych mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9Ł Porozumienie ”odlega ogJoszeniu w Śzien-

niku Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 
 

§ 10Ł Koszt ”ublikacji w Śzienniku Urzędowym 

Województwa O”olskiego ”oniesie Przekazujący. 

 

§ 11Ł Porozumienie s”orządzono w 4 egzem-

plarzach ”o 2 dla kawdej ze stronŁ 
 

Powiat:   Gmina: 

 

Starosta   Prezydent Miasta 

Józef Gisman  Wieslaw Fąfara 

 

Wicestarosta 

Marek Matczak 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCZE NR IG.VI-GF-7042-31/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 1 kwietnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), stwier-

dzam niewawno`ć uchwaJy Nr XXIX/431/09 Rady 

Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: ŚJugo-

sza, Augustowskiej, Stawowej i KrasiLskiego, z ”o-

wodu istotnego naruszenia prawa. 

  

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 4 lutego 2009 r. Rada Miejska 

”odjęJa uchwaJę Nr XXIXł431ł09 w s”rawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: ŚJu-

gosza, Augustowskiej, Stawowej i KrasiLskiego. 

Przedmiotowa uchwaJa ”odjęta zostaJa na ”od-

stawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy o samo-

rządzie gminnym, który stanowi ogólną normę 
kom”etencyjną do ”odejmowania uchwaJ w s”ra-

wach uchwalania miejscowych ”lanów zagos”oda-

rowania przestrzennego oraz na podstawie 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 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
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, roz-



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 33 – 2275 – Poz. 603 

 

strzygając jednocze`nie o s”osobie roz”atrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy, oraz zasadach finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach ”ublicznychŁ Czę`ć 
tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć gra-

ficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 
zaJączniki do uchwaJyŁ 

W dniu 2 marca 2009 rŁ ”rzedJowono Wojewo-

dzie O”olskiemu dokumentację ”rac ”lanistycz-

nych do uchwaJy Nr XXIXł431/09 Rady Miejskiej 

w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu w Nysie w rejonie ulic: ŚJugo-

sza, Augustowskiej, Stawowej i KrasiLskiego. 

W wyniku jej analizy oraz po sprawdzeniu 

zgodno`ci ustaleL uchwalonego ”lanu miejscowe-

go stwierdzono niezgodno`ć tre`ci wwŁ uchwaJy 
za”ro”onowanej ”odczas wcze`niejszych uzgod-

nieL i dyskusji ”ublicznej, która odbyJa się w dniu 
8 ”audziernika 2008 rŁ z tre`cią uchwaJy ”rzed-

stawionej do uchwalenia podczas sesji Rady Miej-

skiej w dniu 4 lutego 2009 r. (zgodnie z protoko-

Jem Nr XXIXł08 sesji Rady Miejskiej w Nysie  
z 4 lutego 2009 rŁ, w § 21 ustŁ 1 ”kt 1 wwŁ 
uchwaJy ”o sJowach ｭtereny zabudowy usJugo-

wejｬ w”isano do wcze`niejszego ”rojektu uchwaJy 
tre`ć: ｭz wyJączeniem myjni samochodowejｬ)Ł  

Na podstawie analizy dokumentacji prac plani-

stycznych ”rzedJowonej do oceny ustalono, iw Rada 
Gminy naruszyJa artŁ 19 ustawy o ”lanowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi na to, 

iw w”rowadzono zmianę do uchwaJy z dnia 4 lute-

go 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w Nysie w rejonie ulic: ŚJugosza, Augustowskiej, 

Stawowej i KrasiLskiego, nie ”onawiając czynno-

`ci naJowonych na organ uchwalający ”lan miej-

scowy, w s”osób okre`lony w artŁ 17 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Stwierdzono równiew, iw w”rowadzona wywej 
zmiana do ”rzedmiotowej uchwaJy Nr XXIXł 
431/09 jest niezgodna z pkt 5 zaJącznika nr 3 do 
tejwe uchwaJy z 4 lutego 2009 rŁ - Rozstrzygnięcie 
Burmistrza Nysy w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglą-
du ”rojektu ”lanu miejscowego, który wskazuje, iw 
ｭuwzględniono wniosek wJa`ciciela i dzierwawcy 
dziaJki dotyczący lokalizacji w obszarze 72U usJug 
wraz z myjniąｬŁ 

Ponadto na ”odstawie ”rzedJowonej dokumen-

tacji ”rac ”lanistycznych ustalono, iw nie udoku-

mentowano wykonanie czynno`ci okre`lonych  
w art. 17 pkt 1 i pkt 10 cyt. ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. nie za-

mieszczono dowodów ”otwierdzających ogJosze-

nie, w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty w danej miej-

scowo`ci oraz ”rzez obwieszczenie, o ”odjęciu 
uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia wwŁ 
”lanu i o wyJoweniu ”rojektu tego ”lanu do ”u-

blicznego wglądu (brak dowodów na zamieszcze-

nie ogJoszenia i obwieszczenia w sprawie planu na 

tablicy ogJoszeL Urzędu Miejskiego w Nysie oraz 
w miejscu zwyczajowo ”rzyjętym, zgodnie z § 12 
”kt 2, 14 i 15 roz”orządzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-

ganego zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 164, poz. 1587)). 

Powywsza, ”odjęta bez ”onownie dokonanych 
uzgodnieL, zmiana ustaleL ”lanu miejscowego dla 
czę`ci tego ”lanu oznaczonej symbolem 72U, 
tre`ć zaJącznika nr 3 do uchwaJy oraz uchybienia 

”roceduralne (brak dowodów zamieszczenia ob-

wieszczeL o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia planu 

miejscowego oraz o dyskusji publicznej nad projek-

tem tego ”lanu, brak listy obecno`ci uczestników 
dyskusji ”ublicznej), stanowią istotne naruszenie 

prawa. 

Śo tre`ci ”ozostaJych za”isów uchwaJy  
Nr XXIX/431/09 z dnia 4 lutego 2009 r. nie wnosi 

się uwagŁ Nie jest ona s”rzeczna z ”rze”isami 
ustaw szczególnychŁ 

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

wem uchwaJy Nr XXIXł431ł09 z dnia 4 lutego 
2009 rŁ, w związku z naruszeniem zasad sporzą-
dzania planu miejscowego oraz istotnym narusze-

niem trybu jego sporządzania ｦ orzeczono jak na 

wstę”ie w my`l artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ ustawy o sa-

morządzie gminnym oraz artŁ 28 ustŁ 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 z ”óunŁ zmŁ),  
w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 
2002 rŁ Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami ad-

ministracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 

1270 z ”óunŁ zmŁ), niniejsze rozstrzygnięcie mowe 
być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Opolu, za moim po`rednictwem,  
w terminie 30 dnia od daty jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Dyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
 

 


