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wraz z odsetkami w wyso—o`ci o—re`lone– jak dla 

zalegJo`ci podatkowych. 

 

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia 

winny być s”orządzone w formie aneksu. 

 

§ 7. W sprawach, —tóre nie zostaJy uregulo-

wane tre`cią niniejszego Porozumienia ma–ą za-

stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

o finansach publicznych oraz ustawy o Policji. 

 

§ 8. Porozumienie podlega ogJoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Wo–ewództwa Opol-

skiego. 

 

§ 9. Porozumienie zostaJo s”orządzone  

w czterech –ednobrzmiących egzemplarzach po 

dwa dla —awde– ze stron. 

 

Komendant 

Powiatu Policji  

w Krapkowicach  

insp. LesJaw Miszkiewicz 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura 
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. 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.) stwier-

dzam niewawno`ć uchwaJy nr LIł306ł10 Rady 
Miejskiej w Le`nicy z dnia 08 listopada 2010 rŁ  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego soJectwa Ią—i Kozielskie. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji, w dniu 08 listopada 2010 r. Rada 

Miejska w Le`nicy, dziaJa–ąc na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ”od–ęJa uchwa-

Ję nr LI/306/10 w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego soJectwa 

Ią—i Kozielskie. 

W dniu 16 listopada 2010 r., Burmistrz Le`ni-

cy ”rzedstawiJ Wojewodzie Opolskiemu ww. 

uchwaJę wraz z zaJączni—ami oraz do—umentac–ą 

prac planistycznych w celu oceny ich zgodno`ci  
z przepisami prawnymi. 

 

Po przeprowadzeniu czynno`ci sprawdzają-
cych, organ nadzoru ｦ pismem nr IG.VI-GF-7042-

261/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. zawiadomiJ 
Gminę o wszczęciu z urzędu ”ostę”owania nad-

zorczego, dotyczącego uchwaJy nr LI/306/10 

Rady Miejskiej w Le`nicy, z powodu braku  

(w dokumentacji planistycznej) dowodu przeka-

zania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicz-

nej projektu ww. planu do zaopiniowania na pod-

stawie art. 17 pkt 6 lit. d ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Wobec braku uzu”eJnienia dokumentacji plani-

stycznej o dowód wystą”ienia przez Burmistrza 

Le`nicy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro-

nicznej o o”inię o projekcie przedmiotowego pla-

nu w zakresie telekomunikacji ｦ po wszczęciu 

”ostę”owania nadzorczego, organ nadzoru 

stwierdziJ, we ww. uchwaJa Rady Miejskiej w Le-

`nicy jest niewawna z powodu istotnego narusze-

nia trybu s”orządzania planu miejscowego. 

 

Organy odpowiedzialne za s”orządzenie ww. 

planu byJy związane przepisami ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 ze zm.) ｦ w brzmieniu obowiązu–ącym 

przed dniem we–`cia w wycie ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, usta-

wy o PaLstwowe– Inspekcji Sanitarnej oraz usta-

wy o ochronie zabyt—ów i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871). Art. 4 ust. 2 

”owoJane– regulacji stanowi bowiem, we do miej-

scowych ”lanów zagospodarowania przestrzen-

nego oraz studiów uwarun—owaL i —ierun—ów 

zagospodarowania przestrzennego gminy, w sto-

sunku do —tórych ”od–ęto uchwaJę o ”rzystą”ie-

niu do s”orządzania lub zmiany planu lub stu-

dium, a ”ostę”owanie nie zostaJo za—oLczone do 

dnia we–`cia w wycie ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Rada Miejska w Le`nicy przystą-
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”iJa do opracowania przedmiotowego planu  

w dniu 03 grudnia 2008 r., czyli przed dniem 

we–`cia w wycie ”owywsze– regulacji, —tóra obo-

wiązu–e od 21 ”audzierni—a 2010 r. Uchwalenie 

ww. planu przez Radę Mie–s—ą w Le`nicy, na sesji 

w dniu 08 listopada 2010 r. powoduje, we kontro-

la ww. uchwaJy winna być przeprowadzona 

zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wó–t, 
burmistrz, prezydent miasta uzyskuje o”inię  

o projekcie planu Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. Wy-

móg przedstawienia Prezesowi Urzędu Komunika-

cji Elektronicznej projektu planu miejscowego 

zostaJ wprowadzony przepisami ustawy z dnia  

07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usJug  

i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 106, poz. 675), —tóra obowiązu–e od dnia  

17 lipca 2010 r. Ustawa nie zawiera ”rze”isów 

”rze–`ciowych regulu–ących zasady ”ostę”owania 

z planami, —tóre nie zostaJy uchwalone przed 

dniem we–`cia w wycie tej ustawy. Wobec po-

wywszego, obowiąze— zasięgnięcia opinii Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie 

telekomunikacji dotyczy wszystkich toczących się 

procedur uchwalania miejscowych ”lanów zago-

spodarowania przestrzennego gminy ｦ od mo-

mentu we–`cia w wycie ustawy o wspieraniu roz-

woju usJug i sieci telekomunikacyjnych, tj. od 

dnia 17 lipca 2010 r. 

 

Obowiąze—, wyni—a–ący z art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ciąwyJ równiew na organie s”orządza–ą-
cym projekt zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego soJectwa Ią—i Koziel-

skie. Wynika to z faktu, we uchwalenie tego planu 

przez Radę Mie–s—ą w Le`nicy, a więc za—oLcze-

nie procedury planistycznej nastą”iJo w dniu  

08 listopada 2010 r., czyli po dniu we–`cia w 

wycie ustawy o wspieraniu rozwoju usJug i sieci 

telekomunikacyjnych. 

W `wietle ”owywszych ustaleL, ”ominięcie 

przez Burmistrza Le`nicy 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 LI/306/10 Rady Miejskiej w Le`nicy z dnia 

08 listopada 2010 r. 

Wobec wykazanej wywe–, niezgodno`ci z pra-

wem uchwaJy nr LI/306/10 Rady Miejskiej  

w Le`nicy z dnia 08 listopada 2010 r., orzeczono 

jak na wstę”ieŁ 
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.), w związ—u z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o ”ostę”owaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 

1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 

zas—arwone do Wo–ewódz—iego Sądu Administra-

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

 

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor WydziaJu  

Infrastruktury i Nieruchomo`ci  
Marek _wietlik 
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 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Rady Miejskiej w Baborowie 
nr III-19/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zmienia–ącą 

uchwaJę w sprawie o—re`lenia zasad gospodaro-

wania komunalnymi lokalami uwyt—owymi i gara-

wami na terenie Gminy Baborów - z powodu istot-

nego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie  

 

Rada Miejska w Baborowie na sesji 29 grudnia 

2010 r. ”od–ęJa na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 

lit. a ustawy z dnia 8 grudnia 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) uchwaJę nr III-19/10 zmienia–ącą 

uchwaJę w sprawie o—re`lenia zasad gospodaro-

wania komunalnymi lokalami uwyt—owymi i gara-

wami na terenie Gminy BaborówŁ Przedmiotową 


