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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCZE NR IG.VI-GF-7042-172/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

  
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 

stwierdzam niewawno`ć uchwaJy Nr XLVIII/ 

400/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia  

22 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chorula, z powodu istotnego naruszenia pra-

wa. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 22 lipca 2010 r. Rada Miejska 

uchwaliJa uchwaJę Nr XLVIII/400/2010 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Chorula. 

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 2Ń ustŁ ń, 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 6 sierpnia 2010 r. przedJowono Woje-

wodzie O”olskiemu dokumentację ”rac ”lani-

stycznych do uchwaJy nr XLVIIIł4ŃŃł2ŃńŃ Rady 
Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Chorula. 

W wyniku analizy wwŁ uchwaJy Rady Miejskiej 
w Gogolinie z dnia 22 lipca 2010 r. oraz po 

sprawdzeniu dokumentacji prac planistycznych do 

tejwe uchwaJy, Wojewoda O”olski w dniu  
18 sierpnia 2010 r. pismem nr IG.VI.GF-7042-

ń72łńŃ zawiadomiJ Przewodniczącego Rady Miej-

skiej w Gogolinie o zakresie wszczętego ”ostę-
”owania nadzorczego, które dotyczy naruszenia 
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.: 

1) naruszenia zasad poprzez: 

a) naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia  

7 maja 2ŃńŃ rŁ o ws”ieraniu rozwoju usJug i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 

”ozŁ 675), w związku z za”isem w § 33 ustŁ 4 
wwŁ uchwaJy Nr XLVIIIł4ŃŃł2ŃńŃ dotyczącym 
wprowadzenia zakazu lokalizacji wolnostojących 
stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 
zabudowy poza terenami wskazanymi w ww. 

uchwale, 

b) naruszenie art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

”o”rzez brak stanowiska wJa`ciwego organu dot. 

rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji, za”isanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, 

c) niezgodno`ć za”isu w § 2 wwŁ uchwaJy 
”o”rzez wskazanie, iw integralną czę`cią uchwaJy 
jest rysunek ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 2 do 
uchwaJy, który w rzeczywisto`ci stanowi zaJącz-

nik nr ń do ocenianej uchwaJy, 
d) naruszenie § 8 ustŁ ń roz”orządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), poprzez 

brak o”isu czę`ci obja`nieL wystę”ujących  
w tre`ci uchwaJy oraz na zaJączniku graficznym 
do tejwe uchwaJy (rysunku ”lanu), oznaczonych 
symbolami: UK, UKhg, UPo, Pw, w tzw. legen-

dzie do rysunku planu, 

2) istotnego naruszenia trybu s”orządzania 
planu miejscowego, poprzez naruszenie art. 17  

pkt 6 lit. d wskazanej ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym, poprzez brak 

wymaganej ”rze”isami o”inii Prezesa Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej w zakresie telekomunika-

cji. 

W dniu 23 sierpnia 2010 r. pismem Nr WA-

BR-0902-13/2010 Pan Franciszek Holeczek - 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie zJowyJ 
stosowne wyja`nienia (”rzygotowane ”rzez organ 
odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury 

”rac ”lanistycznych), dotyczące naruszenia zasad 
oraz trybu okre`lonych w zawiadomieniu  
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o wszczęciu ”ostę”owania nadzorczego dot. 

uchwaJy Nr XLVIII/400/2010 z dnia 22 lipca 

2010 r. W wwŁ ”i`mie wyja`nione zostaJy: 
- uzasadnienie innej - niw wymagana przepisem 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym - skali rysunku ww. miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego, 

- informacja dot. zgody na przeznaczenie grun-

tów rolnych i le`nych na cele nierolne i niele`ne 
dot. przedmiotowego planu miejscowego, 

- niezgodno`ci dotŁ naruszenia §8 ustŁ ń roz-

”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26.08.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 

1587) - brak o”isu czę`ci obja`nieL wystę”ują-
cych w tre`ci uchwaJy oraz na zaJączniku graficz-

nym do tejwe uchwaJy (rysunku ”lanu), oznaczo-

nych symbolami: UK, UKhg, UPo, UPw, w tzw. 

legendzie do rysunku planu, 

- niezgodno`ć za”isu w § 2 wwŁ uchwaJy ”o-

”rzez wskazanie, iw integralną czę`cią uchwaJy 
jest rysunek ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 2 do 
uchwaJy, który w rzeczywisto`ci stanowi zaJącz-

nik nr ń do ocenianej uchwaJy, co wyja`nione 
zostaJo jako oczywista omyJka redakcyjna  
w uchwaleŁ ź uwagi na to, iw uchwaJa nie ”osia-

da - innych niw zaJącznik graficzny ｦ zaJączników 
do wwŁ uchwaJy, ”rzyjęto ”rzedmiotowe wyja-

`nienie. 

Po ”onownym ”rzeanalizowaniu uchwaJy oraz 
”rzedJowonej do niej dokumentacji ”rac ”lani-

stycznych oraz ”o zJowonych wyja`nieniach 
Przewodniczącego Rady, na ”odstawie obowiązu-

jących ”rze”isów, wynikają nastę”ujące uchybie-

nia i niezgodno`ci dotyczące naruszenia zasad 

oraz trybu, dokonanych ”rzy s”orządzaniu wwŁ 
planu miejscowego: 

1) naruszenie zasad ”o”rzez niezgodno`ć 
uchwaJy Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XLVIII/ 

400/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Chorula z art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu roz-

woju usJug i sieci telekomunikacyjnych (Śz. U.  

z 2010 r. Nr ńŃ6, ”ozŁ 675), w związku z za”i-

sem w § 33 ustŁ 4 wwŁ uchwaJy dotyczącym 
wprowadzenia zakazu lokalizacji wolnostojących 
stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 
zabudowy, poza terenami wskazanymi w ww. 

uchwale.  

Ustawa o ws”ieraniu rozwoju usJug i sieci te-

lekomunikacyjnych weszJa w wycie w dniu  

17 lipca 2010 r. i nie wprowadzono w niej prze-

”isów ”rzej`ciowych związanych z ustawą o ”la-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

uchwalonych po 16 lipca 2010 r., w miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego 

nie mowna ustanawiać zakazów, ani na skutek 
”rzyjętych w nich za”isów uniemowliwiać lokali-
zowania inwestycji celu publicznego w zakresie 

Jączno`ci ”ublicznej;  
2) istotnego naruszenia trybu s”orządzania 

planu miejscowego, poprzez naruszenie art. 17 

pkt 6 lit. d wskazanej ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym, poprzez brak 

wymaganej prze”isami o”inii Prezesa Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej w zakresie telekomunika-

cji. 

Art. 70 pkt 4 ustawy o wspieraniu rozwoju 

usJug i sieci telekomunikacyjnych, z dniem 
ń7ŁŃ7Ł2ŃńŃ rŁ w”rowadziJ zmianę do cytŁ ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(artŁ ń7 ”kt 6 litŁ d ustawy) okre`lającą obowią-
zek naJowony na organ ”rze”rowadzający ”roce-

durę ”rac ”lanistycznych, ”olegający na uzyska-

niu o”inii o ”rojekcie ”lanu od Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji. W ocenianym planie miejscowym nie uzy-

skano wymaganej ”rawem o”iniiŁ Oznacza to, iw 
”rojekt uchwaJy w s”rawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chorula, ”rzed jej uchwaleniem ”rzez Radę 
Miejską w Gogolinie ”owinien zostać zao”iniowa-

ny przez ustalony w ustawie organ. 

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

wem uchwaJy Nr XLVIII/400/2010 Rady Miejskiej 

w Gogolinie z dnia 22 li”ca 2ŃńŃ rŁ, w związku  
z naruszeniem zasad oraz istotnym naruszeniem 

trybu ｦ orzeczono jak na wstę”ie w my`l artŁ 91 

ustŁ ń cytŁ ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

w związku z artŁ 54 § ń ustawy z dnia  
3Ń sier”nia 2ŃŃ2 rŁ Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed 
sądami administracyjnymi (Śz. U. z 2002 r.  

Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niniejsze rozstrzy-

gnięcie mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w O”olu, za moim po-

`rednictwem, w terminie 3Ń dnia od daty jego 
doręczeniaŁ 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu  
Infrastruktury i Geodezji 

 

  


