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z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 

675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 

835), Rada Mie–s—a w U–eudzie rozstrzyga, co 
nastę”u–e:  

 

1. Przy–mu–e się do realizac–i nastę”u–ące in-

westycje z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

rozbudowy u—Jadu —omuni—acy–nego, nalewące do 
zadaL wJasnych gminy, za”isane w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu w granicach administracyjnych 

wsi Stary Ujazd: 

1) budowa gminnych dróg ”ublicznych o cha-

rakterze dojazdowym i lokalnym, w tym drogi 

Starostrzelec—ie–, a ta—we ciągów ”ieszo-jezdnych. 

źa—Jadany termin realizacji: lata 2011 ｦ 2020; 

2) rozbudowa wodociągu —omunalnego oraz 
systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Stary 

U–azd, za”ewnia–ącą obsJugę ”ro–e—towanych 
terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– 
MN. źa—Jadany termin realizac–i: lata 2011ｦ2020. 

2. Przewidywany —oszt wy—u”u nieruchomo`ci 
”od budowę dróg oraz budowy infrastru—tury 
techniczne–, zgodnie z zaJoweniami Prognozy 
s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanu mie–sco-

wego, wynosi o—oJo 4 948 900 zJ. 
3. Ustala się nastę”u–ące uródJa finansowania 

zadaL gminnych w za—resie wymienionym w ni-

nie–szym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”isami  
o finansach publicznych: 

1) `rod—i wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy Ujazd; w kolejnych latach po 

uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb i mowli-
wo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rod—i na 
realizac–ę zadaL gminnych w za—resie dróg i infra-

stru—tury techniczne–, z uwzględnieniem docho-

dów z ”odat—u od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, ”odat—ów i o”Jat adiacenc—ich; 
2) ws”óJfinansowanie `rod—ami zewnętrznymi, 

m.in. ”o”rzez dotac–e, ”owycz—i ”referency–ne, 
—redyty, fundusze Unii Euro”e–s—ie–, inne `rod—i 
zewnętrzne, 

3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o chara—terze cywilno”rawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego. 

4. Realizac–a zadaL odbywać się będzie w try-

bie zamówieL ”ublicznych. 
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 z dnia 4 listopada 2010 r. 

  
  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

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

art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXIł22ńł2ŃńŃ Rady 
Gminy Lubrza z dnia 3Ń wrze`nia 2010 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec. 

 

Uzasadnienie 

 

Na ses–i, w dniu 30 wrze`nia 2010 r. Rada Gmi-

ny Lubrza, dziaJa–ąc na ”odstawie art. 18 ust. 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie 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 zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ze zm.) ”od–ęJa uchwaJę Nr XXXI/221/2010 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec.  

 

W dniu 8 ”audzierni—a 2010 r. Wó–t Gminy 
Lubrza ”rzedstawiJ Wo–ewodzie O”ols—iemu ww. 
uchwaJę wraz z zaJączni—ami oraz do—umentac–ą 
”rac ”lanistycznych w celu oceny ich zgodno`ci  
z przepisami prawnymi.  
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Po ”rze”rowadzeniu czynno`ci s”rawdza–ą-
cych, organ nadzoru ｦ pismem z dnia 29 pau-
dzierni—a 2010 r. zawiadomiJ Gminę o wszczęciu 
z urzędu ”ostę”owania nadzorczego, dotyczące-

go uchwaJy Nr XXXI/221/2010 Rady Gminy Lu-

brza, z powodu braku (w dokumentacji plani-

styczne–) dowodu ”rze—azania Prezesowi Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej projektu ww. planu do 

zaopiniowania na podstawie art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocze-

`nie, Wo–ewoda O”ols—i za”ewniJ organom Gminy 
mowliwo`ć czynnego udziaJu w ”rowadzonym 
”ostę”owaniu ”o”rzez s—Jadanie wy–a`nieL, doty-

czących ”rzedstawionych w ”i`mie zarzutów.  
Wobec bra—u uzu”eJnienia dokumentacji plani-

styczne– o dowód wystą”ienia ”rzez Wó–ta Gminy 
Lubrza do Prezesa Urzędu Komuni—ac–i Ele—tro-

niczne– o o”inię o ”ro–e—cie ”rzedmiotowego ”la-

nu w zakresie telekomunikacji ｦ ”o wszczęciu 
”ostę”owania nadzorczego, organ nadzoru 
stwierdziJ, we ww. uchwaJa Rady Gminy Lubrza 
–est niewawna z ”owodu istotnego naruszenia 
trybu s”orządzania ”lanu mie–scowego.  

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wó–t, 
burmistrz, ”rezydent miasta uzys—u–e o”inię  
o ”ro–e—cie ”lanu Prezesa Urzędu Komuni—ac–i 
Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. Wy-

móg ”rzedstawienia Prezesowi Urzędu Komuni—a-

cji Elektronicznej projektu planu miejscowego 

zostaJ w”rowadzony ”rze”isami ustawy z dnia  
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwo–u usJug i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 

”oz. 675), —tóra obowiązu–e od dnia 17 li”ca 
2010 r. Ustawa nie zawiera ”rze”isów ”rze–`cio-

wych regulu–ących zasady ”ostę”owania z ”la-

nami, —tóre nie zostaJy uchwalone ”rzed dniem 
we–`cia w wycie te– ustawy. Wobec ”owywszego, 
obowiąze— zasięgnięcia o”inii Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

ni—ac–i dotyczy wszyst—ich toczących się ”roce-

dur uchwalania mie–scowych ”lanów zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy ｦ od momentu 

we–`cia w wycie ustawy o ws”ieraniu rozwo–u 
usJug i sieci tele—omuni—acy–nych, t–. od dnia  
17 lipca 2010 r.  

Obowiąze—, wyni—a–ący z art. 17 ”—t 6 lit. d 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

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

nia ”rzestrzennego dla terenów zabudowy miesz-

—aniowe– we wsi S—rzy”iec. Wyni—a to z fa—tu, we 
uchwalenie tego ”lanu ”rzez Radę Gminy Lubrza, 
a więc za—oLczenie ”rocedury ”lanistyczne– na-

stą”iJo w dniu 30 wrze`nia 2010 r., czyli po dniu 

we–`cia w wycie ustawy o ws”ieraniu rozwo–u 
usJug i sieci tele—omuni—acy–nych. 

W `wietle ”owywszych ustaleL, ”ominięcie 
”rzez Wó–ta Gminy Lubrza o”inii Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji jest istotnym naruszeniem trybu sporzą-
dzania przedmiotowego planu i skutkuje stwier-

dzeniem ”rzez organ nadzoru niewawno`ci uchwa-

Jy Nr XXXI/221/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 
30 wrze`nia 2010 r. 

 

Wobec wy—azane– wywe–, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXI/221/2010 Rady Gminy 
Lubrza z dnia 30 wrze`nia 2010 r., orzeczono –a— 
na wstę”ie. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
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 ”rzed 
sądami administracy–nymi (Dz. U. Nr 153, ”oz. 
1270 ze zm.), ninie–sze rozstrzygnięcie mowe być 
zas—arwone do Wo–ewódz—iego Sądu Administra-

cy–nego w O”olu, za moim ”o`rednictwem,  
w terminie 30 dni od daty –ego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Dyre—tor WydziaJu Infrastru—tury i Geodez–i 
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