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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmia-

nami) oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmianami), 

stwierdzam niewawno`ć uchwaJy nr XIłńń4łńń 
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 wrze`nia 
2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla wsi Grodziec. 

 

UZASADNIENIE 

 

Na sesji w dniu 26 wrze`nia 2011 r. Rada 
Miejska w Ozimku, dziaJając na ”odstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 usta-

wy o samorządzie gminnym oraz art. 3 ust. 1  

i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu ”rzestrzennym, ”odjęJa uchwaJę nr XI/ 
114/11 w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla wsi Grodziec. 

 

Wywej wymienioną uchwaJę wraz z zaJączni-

kami Burmistrz Ozimka ”rzedstawiJ Wojewodzie 
O”olskiemu w dniu 3 ”audziernika 2011 r. w celu 
oceny ich zgodno`ci z ”rze”isami ”rawnymi. Śo-

kumentacja ”rac ”lanistycznych do tej uchwaJy 
zostaJa dostarczona 5 ”audziernika 2011 r. 

 

Po ”rze”rowadzeniu czynno`ci s”rawdzają-
cych, organ nadzoru, ”ismem z 24 ”audziernika 
2011 r., na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy  

o samorządzie gminnym w związku z art. 61 § 1  
i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 

z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami), zawia-

domiJ Gminę o wszczęciu z urzędu ”ostę”owania 
nadzorczego z powodu naruszenia art. 17 pkt 9 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym poprzez niewprowadzenie zmiany  

w § 22 ust. 5 ”rojektu ”lanu wynikającej z uzyska-

nej opinii Prezesa Urzędu Komunikacji ślektronicznej 
z 24 wrze`nia 2010 r. (znak ŚRI-075-217/10(4)). 

Tym samym Wojewoda O”olski za”ewniJ organom 
Gminy mowliwo`ć czynnego udziaJu w ”rowadzo-

nym ”ostę”owaniu, ”o”rzez skJadanie wyja`nieL 
dotyczących ”rzedstawionych w wywej wymienio-

nym ”i`mie zarzutów. 
W od”owiedzi na ”owywsze zawiadomienie, 

”ismem z 26 ”audziernika 2011 r., Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Ozimku wyja`niJ, we cyt.: 
uwyte w § 22 ust. 5 sformuJowanie ｭｱinwestycji 
liniowychｱｬ odnosi się wyJącznie do wymienio-

nych ”rzed ”rzecinkiem ｭinfrastruktury technicz-

nej i drogowejｬ. Jego zdaniem cyt.: wymienione 
”o ”rzecinku do”uszczenie inwestycji ｭJączno`ci 
”ublicznej i sygnalizacjiｬ jest do”uszczeniem reali-
zacji wszystkich elementów infrastruktury tele-

komunikacyjnej, tzn. urządzeL, linii, kanalizacji 
kablowych, sJu”ów, wiew it”. bez wymagania od 
nich ”rzymiotu liniowo`ci, tak zresztą jak i dalej 
nastę”ujące ｭurządzenia ”rzeciw”owodzioweｬ nie 
są obiektami liniowymi. Na koniec stwierdziJ, iw 
cyt.: tak rozumiany za”is § 22 ust. 5 nie jest 

sprzeczny z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu 

rozwoju usJug i sieci telekomunikacyjnych. 
Po szczegóJowym ”rzeanalizowaniu akt s”ra-

wy i za”oznaniu się z tre`cią ”isma Przewodni-

czącego Rady Miejskiej w Ozimku stwierdzam, co 
nastę”uje. 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym wójt, bur-

mistrz albo ”rezydent miasta (ｱ): w”rowadza 
zmiany wynikające z uzyskanych o”inii i dokona-

nych uzgodnieL oraz ogJasza, w s”osób okre`lony 
w ”kt 1, o wyJoweniu ”rojektu ”lanu do publicz-

nego wglądu na co najmniej 7 dni ”rzed dniem 
wyJowenia i wykJada ten ”rojekt wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego 
wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organi-

zuje w tym czasie dyskusję ”ubliczną nad ”rzyję-
tymi w projekcie planu rozwiązaniami. 

W toku badania legalno`ci ”rzedmiotowej 
uchwaJy ustalono, we § 22 ust. 5 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Grodziec nie zostaJ skorygowany (nadal ”ozostaje 
w tym samym brzmieniu) zgodnie z negatywną 
o”inią Prezesa Urzędu Komunikacji ślektronicznej  
z 24 wrze`nia 2010 r. wydaną do ”rojektu tego 
”lanu. Z o”inii tej wynika, we § 22 ust. 5 ”rojektu 
planu jest sprzeczny z art. 46 ust. 1 ustawy  

z 7 maja 2010 r. o ws”ieraniu rozwoju usJug i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 

675). Zdaniem organu o”iniującego za”is § 22  
ust. 5 projektu planu nie znajduje uzasadnienia, 

”oniewaw wyklucza mowliwo`ć realizowania infra-

struktury radiowej z zakresu Jączno`ci ”ublicznej. 
Pomimo wyja`nieL Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ozimku, jak nalewy inter”retować  
§ 22 ust. 5 ”lanu, aby nie byJ s”rzeczny z art. 46 
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ust. 1 ustawy o ws”ieraniu rozwoju usJug i sieci 
telekomunikacyjnych, organ nadzoru stwierdza, 

we skoro Burmistrz nie w”rowadziJ zmian w za”i-

sie § 22 ust. 5 ”lanu za”ewniając jego jedno-

znaczną wykJadnię gramatyczną (nie dokonaJ 
modyfikacji jego tre`ci lub nie w”rowadziJ od”o-

wiednich znaków inter”unkcyjnych), naruszyJ  
art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. 

 

W `wietle ”owywszych ustaleL, ”ominięcie 
przez Burmistrza Ozimka wytycznych z negatyw-

nej o”inii Prezesa Urzędu Komunikacji ślektro-

nicznej w zakresie telekomunikacji w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego jest 

istotnym naruszeniem trybu s”orządzania ”rzed-

miotowego planu i skutkuje stwierdzeniem przez 

organ nadzoru niewawno`ci uchwaJy nr XI/114/11 
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 wrze`nia 
2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla wsi Grodziec. 

Wobec wskazanej wywej niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy nr XI/114/11 Rady Miejskiej  
w Ozimku z dnia 26 wrze`nia 2011 r. w s”rawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla wsi Grodziec, orzeczono jak na wstę”ie. 
 

POUCZENIE 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o samo-

rządzie gminnym w związku z art. 54 ust. 1 

ustawy z 30 sier”nia 2002 r. Prawo o ”ostę”o-

waniu ”rzed sądami administracyjnymi (Śz. U.  
Nr 153 poz. 1270 ze zmianami), niniejsze roz-

strzygnięcie mowe być zaskarwone do Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w O”olu, za moim 
”o`rednictwem, w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia. 
 

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor  

WydziaJu Infrastruktury i Nieruchomo`ci  
Marek _wietlik 
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