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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR IG.VI-GF-7042-209/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 4 listopada 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

stwierdzam niewawno`ć uchwaJy nr XLIXł436ł 
2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  

28 wrze`nia 2010 rŁ w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego czę`ci gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi 
MaJej na poJudnie od drogi Nr 458 Obórki ｦ Lewin 

Brzeski, z powodu istotnego naruszenia prawa. 

  

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 28 wrze`nia 2010 rŁ Rada Miej-

ska uchwaliJa uchwaJę nr XLIXł436ł2010 z dnia  

28 wrze`nia 2010 rŁ w s”rawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

neg“ czę`ci gruntów wsi Kant“r“wice i N“wej Wsi 
MaJej na ”“Judnie “d dr“gi Nr 458 Obórki ｦ Lewin 

Brzeski. 

Przedmi“t“wa uchwaJa ”“djęta z“staJa na ”“d-

stawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy o samorzą-
dzie gminnym, który stan“wi “gólną n“rmę k“m”e-

tencyjną d“ ”“dejm“wania uchwaJ w s”rawach 
uchwalania miejsc“wych ”lanów zag“s”“dar“wania 
przestrzennego oraz na podstawie 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.). 

Zg“dnie z artŁ 20 ustŁ 1, wymieni“nej wywej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, plan uchwala rada gminy, po stwierdze-

niu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami studium, rozstrzy-

gając jedn“cze`nie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, 
oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami  

“ finansach ”ublicznychŁ Czę`ć tekst“wa ”lanu 
stan“wi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna “raz wy-

magane r“zstrzygnięcia stan“wią zaJączniki d“ 
uchwaJyŁ 

W dniu 13 ”audziernika 2010 rŁ ”rzedJ“w“n“ 
Wojew“dzie O”“lskiemu d“kumentację ”rac ”lani-

stycznych d“ uchwaJy nr XLIXł436ł2010 Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 wrze`nia 
2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci 
gruntów wsi Kant“r“wice i N“wej Wsi MaJej na 
”“Judnie “d dr“gi Nr 458 Obórki ｦ Lewin Brzeski. 

W wyniku analizy wwŁ uchwaJy Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ 
oraz po sprawdzeniu dokumentacji prac planistycz-

nych d“ tejwe uchwaJy, W“jew“da O”“lski ”ismem 
z dnia 28 ”audziernika 2010 rŁ IGŁVIŁGF-7042-

209/10 zawiad“miJ Przew“dnicząceg“ Rady Miej-

skiej w Lewinie Brzeskim “ zakresie wszczęteg“ 
”“stę”“wania nadz“rczeg“, które d“tyczy narusze-

nia art. 28 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.), tzn. 

istotnego naruszenia trybu s”“rządzania ”lanu miej-

scowego, poprzez naruszenie art. 17 pkt 6 lit. d 

wskazanej ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym - brak wymaganej przepisami 

“”inii Prezesa Urzędu K“munikacji ślektr“nicznej  

w zakresie telekomunikacji. 

Z dniem 17.07.2010 r. ustawodawca w art. 70 

pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

r“zw“ju usJug i sieci telek“munikacyjnych (Śz. U.  

z 2010 rŁ nr 106, ”“zŁ 675), w”r“wadziJ zmianę d“ 
cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (artŁ 17 ”kt 6 litŁ d ustawy) “kre`la-

jącą “b“wiązek naJ“w“ny na “rgan ”rze”r“wadzają-
cy ”r“cedurę ”rac ”lanistycznych, ”“legający na 
uzyskaniu opinii o projekcie planu od Prezesa Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji. 

W ocenianym planie miejscowym nie uzyskano 

wymaganej ”rawem “”iniiŁ Oznacza t“, iw ”r“jekt 
uchwaJy w s”rawie uchwalenia zmiany miejsc“we-

g“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ czę`ci 
gruntów wsi Kant“r“wice i N“wej Wsi MaJej na 
”“Judnie “d dr“gi Nr 458 Obórki ｦ Lewin Brzeski 

”rzed jej uchwaleniem ”rzez Radę Miejską w Lewi-

nie Brzeskim, nie z“staJ za“”ini“wany ”rzez ustalo-

ny w ustawie organ. 

 

W“bec wykazanej wywej s”rzeczn“`ci z ”rawem 
uchwaJy nr XLIXł436ł2010 Rady Miejskiej w Lewi-

nie Brzeskim z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ, w związ-

ku z istotnym naruszeniem trybu ｦ orzeczono jak na 

wstę”ie w my`l artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ ustawy “ samo-

rządzie gminnym “raz artŁ 28 ustŁ 1 ustawy “ ”la-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zmŁ), w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia  
30 sier”nia 2002 rŁ Praw“ “ ”“stę”“waniu ”rzed 
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sądami administracyjnymi (Śz. U. z 2002 r. nr 153, 

poz. 1270 ze zmŁ), niniejsze r“zstrzygnięcie m“we 
być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Admini-

stracyjneg“ w O”“lu, za m“im ”“`rednictwem,  
w terminie 30 dnia “d daty jeg“ d“ręczeniaŁ 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

MaJgorzata KaJuwa-Swoboda 

Z-ca Dyrektora WydziaJu Infrastruktury i Ge“dezji 
 

1878

 

 

1879 

 
1879 

ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR IG.VI.NC.7042-239/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 17 listopada 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie 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 259łXLVIł10 Rady 

Gminy PawJowiczki z dnia 14 paudziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi ChróstyŁ  
 

Uzasadnienie 

 

Na sesji, w dniu 14 ”audziernika 2010 rŁ Rada 
Gminy PawJ“wiczki, dziaJając na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ “ sam“rządzie 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, ”“zŁ 717 ze zmŁ) ”“djęJa uchwaJę nr 259/ 

XLVI/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty. 

W dniu 19 ”audziernika 2010 rŁ, Wójt Gminy 
PawJ“wiczki ”rzedstawiJ W“jew“dzie O”“lskiemu 
wwŁ uchwaJę wraz z zaJącznikami w celu “ceny ich 
zg“dn“`ci z ”rze”isami ”rawnymiŁ Ś“kumentacja 
prac planistycznych, sp“rządz“na na ”“trzeby 
przedmiotowego opracowania, z“staJa d“starcz“na 
w dniu 5 listopada 2010 r. 

P“ ”rze”r“wadzeniu czynn“`ci s”rawdzających, 
organ nadzoru ｦ pismem nr IG.VI.NC.7042-239/10 

z dnia 15 list“”ada 2010 rŁ zawiad“miJ Gminę  
“ wszczęciu z urzędu ”“stę”“wania nadz“rczeg“, 
d“tycząceg“ uchwaJy nr 259łXLVIł10 Rady Gminy 
PawJ“wiczki, z ”“w“du naruszenia terminu wyJ“we-

nia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu, ustal“neg“ 
zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym jako “kres ｭc“ najmniej 21 dniｬŁ Jedno-

cze`nie, W“jew“da O”“lski za”ewniJ “rgan“m Gmi-

ny m“wliw“`ć czynneg“ udziaJu w ”r“wadz“nym 
”“stę”“waniu ”“”rzez skJadanie wyja`nieL, d“ty-

czących ”rzedstawi“nych w ”i`mie zarzutówŁ  
W “”arciu “ d“w“dy “gJ“szenia “ wyJ“weniu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ wsi Chrósty d“ ”ubliczneg“ wglądu, 
przedstawione w dokumentacji prac planistycznych, 

“rgan nadz“ru stwierdziJ, we wwŁ uchwaJa Rady 

Gminy PawJ“wiczki jest niewawna z ”“w“du ist“t-

neg“ naruszenia trybu s”“rządzania ”lanu miejsco-

wego.  

Z tre`ci artŁ 17 ”unkt 10 ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu 

“b“wiązującym “rgany Gminy PawJ“wiczki w trak-

cie opracowywania przedmiotowego planu) wynika, 

we wójt, burmistrz alb“ ”rezydent miasta “gJasza  
(w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,  

a takwe w s”“sób zwyczaj“w“ ”rzyjęty w danej 
miejsc“w“`ci) “ wyJ“weniu ”r“jektu ”lanu d“ ”u-

bliczneg“ wglądu na c“ najmniej 7 dni przed dniem 

wyJ“wenia i wykJada ten ”r“jekt wraz z ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wisk“ d“ publicznego wglą-
du na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje  

w tym czasie dyskusję ”ubliczną nad ”rzyjętymi  
w ”r“jekcie ”lanu r“związaniamiŁ  

Termin ｭc“ najmniej 21 dniｬ, ustan“wi“ny  
w ”“w“Janej regulacji, ma charakter szczególnyŁ 
Nie jest t“ termin ”rawa ”r“ces“weg“, a jeg“ ist“tą 
jest stw“rzenie “bywatel“m m“wliw“`ci za”“znania 
się z ”r“jekt“waną regulacją ”rawnąŁ CaJy zatem 
21-dni“wy “kres wyJ“wenia ”r“jektu planu musi 

”rzy”adać na dni, kiedy t“ m“wliwy jest ”ubliczny 
wgląd d“ wyJ“w“neg“ d“kumentuŁ  

W “gJ“szeniu, “”ublik“wanym mŁinŁ w l“kalnej 
”rasie Wójt Gminy PawJ“wiczki zawiad“miJ, we 
”r“jekt ”rzedmi“t“weg“ ”lanu wraz z d“kumentacją 
prac planistycznych oraz ”r“gn“zą “ddziaJywania 
na `r“d“wisk“ będzie wyJ“w“ny d“ publicznego 

wglądu w dniach od 3 sierpnia 2010 r. do 24 sierp-

nia 2010 rŁ w Urzędzie Gminy PawJ“wiczki 
- w g“dzinach ”racy urzęduŁ Na str“nie interneto-

wej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy PawJo-


