
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.26.2016.AD 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 199 ze zmianami) stwierdzam nieważność uchwały nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia  

24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vc” 

w Opolu w części tekstowej dotyczącej § 5 ust. 1 pkt 9 lit. c w sformułowaniu (cyt.): 

- „Wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu”; 

- „Wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego zgodnie z rysunkiem planu”. 

Uzasadnienie  

Na sesji 24 marca 2016 r. Rada Miasta Opola, działając na podstawie art. 20 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku z uchwałą  

nr VIII/115/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Vc” w Opolu, podjęła uchwałę nr XXIV/435/16 

Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście Vc” w Opolu. Wyżej wymieniona uchwała wraz załącznikami oraz dokumentacją 

prac planistycznych wpłynęła do organu nadzoru 31 marca 2016 r. w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. 

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ nadzoru pismem z 19 kwietnia 2016 r., na podstawie 

art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomił Przewodniczącego 

Rady Miasta Opola o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego. 

Wszczęcie postępowania nadzorczego nastąpiło z powodu naruszenia następujących przepisów: 

1) art. 15 ust 2 pkt 10 u.p.z.p. w związku z § 4 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

poprzez sformułowanie w § 5 ust. 1 – 9 pkt 10 lit. e (cyt.): „dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych  

i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach: płynnych, gazowych, energii elektrycznej i odnawianej”; 

2) art. 15 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. poprzez ustalenie nieostrych i niesprecyzowanych zapisów powodujących brak 

możliwości jednoznacznego odczytania uchwalanej normy w § 5 ust. 1 – 9 pkt 8 lit. b uchwały (cyt.) 

„dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednego przedsiębiorcy lub instytucji dostosowanego 

wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanego w przyziemiu budynku w rejonie 

wejścia, na wysokości nieprzekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji”; 

3) art. 15 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. w związku z art. 3 ust. 1 u.p.z.p poprzez przekroczenie władztwa planistycznego 

gminy ustalając nieostre i niesprecyzowane zapisy powodujące brak możliwości jednoznacznego 

odczytania uchwalanej normy w § 5 ust. 1 – 5 pkt 8 lit. a, ust. 7 – 9 pkt 8 lit. a, ust. 11 pkt 8 lit. a oraz  

ust. 14 pkt 8 lit. a uchwały (cyt.) „zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, i odbudowy obiektów oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty o szczególnych ograniczeniach”; 
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4) art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. w związku z § 4 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury poprzez 

ustalenie w § 5 ust. 1 pkt c uchwały bliżej nieokreślonej normy odnoszącej się do dostępności komunikacyjnej 

w następującej postaci: 

- „wyznaczenie ciągu pieszego”; 

- „wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego”; 

5) art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. w związku z § 4 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury poprzez formułowanie 

ustaleń w § 5 ust. 1 – 16 pkt 10 lit. a, b, e, f oraz § 5 ust. 10 – 16 pkt 10 lit. c, d, g (cyt.) „zakaz lokalizacji 

obiektów budowlanych i drzew uniemożliwiających dostęp do przebiegającej infrastruktury”. 

Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy Opola możliwości czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, 

poprzez składanie wyjaśnień dotyczących przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie zarzutów do dnia  

25 kwietnia 2016 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Opola pismem nr BRM.0004.25.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 

25 kwietnia 2016 r.) przedstawił stosowne wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

Wojewoda Opolski wyjaśnia zatem, co następuje. 

Odpowiadając na zarzut naruszenia art. 15 ust 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w związku z § 4 pkt 9 Przewodniczący Rady Miasta Opola nawiązuje do możliwości wykluczenia stosowania 

paliw stałych w zakresie zaopatrzenia w ciepło zgodnie z § 132 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (cyt.): „Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach  

o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki 

społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych 

do produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego”. Ponadto Przewodniczący Rady Miasta Opola wyjaśnił, iż organ nadzoru nie wskazał 

żadnego konkretnego przepisu, który zakazywałby ograniczania stosowania paliw stałych w miejscowych 

planach. Odnosząc się do przytoczonego w wyjaśnieniach § 132 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r., który zezwalałby organom gminy na zastosowanie zakazu możliwości stosowania 

pali stałych w zakresie zaopatrzenia w ciepło (cyt.) „Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych 

na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki 

zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz 

pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem 

uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego”, tut. organ wyjaśnia, iż powołane ww. 

przepisy prawa regulują jedynie materie dopuszczalności stosowania paliw stałych dla pieców oraz trzonów 

kuchennych, nie włączając tym samym pozostałych rodzajów urządzeń grzewczych. Natomiast zapisy w § 5 

ust. 1 – 9 pkt 10 lit. e przedmiotowej uchwały ustalają normę (cyt.) „dopuszcza się ogrzewanie obiektów  

z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opartych na paliwach: płynnych, gazowych, energii elektrycznej  

i odnawialnej”, która odnosi się w sposób ogólny do regulacji ogrzewania obiektów z źródeł ciepła, nie 

wyszczególniając tym samym odmiennych zasad stosowania typów paliw dla różnych rodzajów urządzeń 

grzewczych. Ponadto uchwalana norma w § 5 ust. 1 – 12 pkt 10 lit. e określa dopuszczenie zastosowania ściśle 

skategoryzowanych rodzajów paliw do celów grzewczych. Nie normuje ona tym samym w sposób 

jednoznaczny zakazu stosowania paliw stałych do celów grzewczych. Zatem ww. ustalenia przedmiotowej 

uchwały w sposób niejednoznaczny uregulowały kwestię zastosowania ściśle określonych rodzajów paliw 

stosowanych dla potrzeb grzewczych. 

Dodatkowo tut. organ wyjaśnia, iż stosownie do przepisów art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu w planie miejscowym określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. Jednocześnie na gminie ciąży obowiązek określenia zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 3 wskazanej ustawy. Wskazane 

przepisy nie upoważniły jednak prawodawcy miejscowego do wykluczenia możliwości stosowania paliw 

stałych w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Kompetencja rady miasta do określania zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, przepisami § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, została doprecyzowana i polega na określeniu rozmieszczenia sieci 
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infrastruktury technicznej i parametrów sieci, a także określeniu warunków powiązań sieci infrastruktury 

technicznej z układem zewnętrznym. Tym samym, na mocy przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i przepisów wykonawczych, Rada Miasta Opola nie posiadała uprawnienia ustawowego  

do ograniczenia źródeł ciepła takich jak paliwo węglowe, które można stosować dla celów zaopatrzenia  

w energię cieplną. Uprawnień takich nie daje też organowi gminy również ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy to sejmik województwa 

może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki 

określić dla terenu województwa, bądź jego części, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania,  

a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. 

Wojewoda Opolski nie stwierdza nieważności przedmiotowej uchwały w tym zakresie, ograniczając się tym 

samym do stwierdzenia, iż powyższe zapisy naruszają zasady sporządzania planu, gdyż w sposób niedoprecyzowany  

i niejednoznaczny regulują materię stosowania paliw stałych jako źródła ogrzewania. 

Odnośnie naruszenia art. 15 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. poprzez ustalenie regulacji odnoszących się do realizacji 

szyldów na budynkach Przewodniczący Rady Miejskiej Wyjaśnił, iż zapis (cyt.)”dopuszcza się umieszczenie 

jednego szyldu dla jednego przedsiębiorcy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem  

do charakteru budynku usytuowanego w przyziemiu budynku w rejonie wejścia, na wysokości 

nieprzekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych kondygnacji”oznacza, że każdy przedsiębiorca lub 

instytucja może na budynku umieścić tylko 1 szyld w taki sposób, aby jego wielkość, kolor i styl były adekwatne 

i pasujące do charakteru budynku (np. budynek zabytkowy, budynek w stylu nowoczesnym), na takiej 

wysokości, aby szyld ten nie był umiejscowiony wyżej niż gzyms dzielący parter od pozostałych kondygnacji. 

Ma to na celu przede wszystkim dobrą widoczność i możliwość odczytania informacji, które się na nim 

znajdują. Nie jest możliwe dokładne określenie, co oznacza „dostosowanie wielkością, kolorystyką i stylem  

do charakteru budynku”, ponieważ jest to zwrot niedookreślony, a wymagania co do walorów architektonicznych, 

krajobrazowych i kompozycyjno-estetycznych, wynikających z u.p.z.p., wskazują na szczególne potrzeby 

zastosowania powyższych zapisów. (…) Kluczową rolę odgrywają tu pojęcia takie jak „ład przestrzenny”  

i „zrównoważony rozwój”, przy czym już sama definicja „ładu przestrzennego” zawarta w art. 2 pkt 1 ustawy 

wskazuje, że jest to takie ukształtowanie powierzchni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia  

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Wszystkie te pojęcia (…) są pojęciami niedookreślonymi, 

ponieważ nie jest możliwe wskazanie ich jednoznacznej definicji, a ustawodawca celowo posłużył się 

klauzulami generalnymi. (…) Zastosowane w niniejszym planie zapisy powinny mieć na celu uniknięcie sytuacji 

stosowania sztywnych ram dotyczących wyglądu szyldu, ponieważ powinien on być dostosowany w każdym 

konkretnym przypadku do budynku, na którym zostanie umiejscowiony”. 

Zdaniem tut. organu ww. przytoczone zapisy przedmiotowej uchwały stanowią naruszenie zasad sporządzania 

planu miejscowego, albowiem zastosowanie nieprecyzyjnych, nieostrych ustaleń odnoszących się do bliżej 

nieokreślonych parametrów wielkości, kolorystyki i stylu szyldów powodują, iż nie wynikają z nich żadne 

skutki prawne, uniemożliwiając tym samym egzekwowanie ww. zapisów przedmiotowej uchwały. Ponadto 

kwestią problematyczną pozostaje sposób egzekwowania zapisu zawartego w § 5 ust. 1- 9 pkt 8 lit. b, 

przedmiotowej uchwały (cyt.) „dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednego przedsiębiorcy lub 

instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku usytuowanego w przyziemiu 

budynku w rejonie wejścia, na wysokości nieprzekraczającej gzymsu dzielącego parter od pozostałych 

kondygnacji”, odnoszącego się do sposobu sytuowania szyldów, które winny nie przekraczać gzymsu 

dzielącego parter od pozostałych kondygnacji. Należy zauważyć, iż ww. zapis reguluje kwestię lokalizacji 

szyldów wyłącznie dla budynków wyposażonych w gzymsy dzielące parter od pozostałych kondygnacji, tym 

samym uchwalana norma pomija ww. materie dla pozostałych budynków. 

Wojewoda Opolski nie stwierdza nieważności przedmiotowej uchwały w tym zakresie, ograniczając się tym 

samym do stwierdzenia, iż powyższe zapisy naruszają zasady sporządzania planu, ustalenia dotyczące sposobu 

lokalizacji szyldów na budynkach stanowią niedoprecyzowaną normę uniemożliwiającą tym samym 

egzekwowanie ww. zapisów przedmiotowej uchwały. 

Odnośnie naruszenia art. 15 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 u.pz.p. Przewodniczący Rady Miasta Opola 

wyjaśnił, iż (cyt.) „Przepis art. 15 ust. 2 pkt 9 stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo 

szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

Sformułowanie „zakaz zabudowy” należy interpretować szeroko, z uwzględnieniem zawartej w art. 3 pkt 6 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane definicji budowy, co oznacza, że zakaz zabudowy to nie tylko 
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zakaz wykonania obiektu budowlanego w określonym miejscu „od podstaw”, ale również zakaz rozbudowy, 

odbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, co potwierdza doktryna (Anna Ostrowska, Komentarz praktyczny 

do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Lex dla Samorządu Terytorialnego). Ustalanie 

przeznaczenia terenu i wprowadzanie ograniczeń w jego zagospodarowaniu, w tym rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy i przebudowy istniejących obiektów, znajduje swe uzasadnienie w wartości ładu przestrzennego. 

Ponadto plan miejscowy tylko w taki sposób może dążyć docelowo do wyeliminowania obiektów naruszających 

ład przestrzenny, ponieważ organ go uchwalający nie ma kompetencji do wydania nakazu rozbiórki. Ponadto 

określenie „obiekt o szczególnych ograniczeniach” jest jedynie objaśnieniem oznaczenia na rysunku, 

wprowadzonym zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te szczególne 

ograniczenia dotyczą właśnie zakazu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiektów. Natomiast co 

do kwestii definicji tych zakazów, wynikają one z aktu powszechnie obowiązującego prawa jakim jest ustawa  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”. 

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Miasta Opola tut. Organ przyjmuje 

stanowisko zawarte w wyjaśnieniach za wystarczające i nie wnosi uwag. 

Odnośnie naruszenia art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p w związku z § 4 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury Przewodniczący Rady Miasta Opola wyjaśnił, iż (cyt.) „Zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury (…) ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać określenie 

przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania, a także symbol literowy i numer 

wyróżniający go spośród innych terenów. Wyznaczony na rysunku planu ciąg pieszy i ciąg pieszo-jezdny, 

zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 2 Uchwały, mają charakter informacyjny, a nieobowiązujący. Ich przebieg jest 

jedynie propozycją, a nie ściśle określonym przeznaczeniem danego terenu, dlatego powołany wyżej przepis nie 

ma tu zastosowania. W związku z tym, nie jest celowe ich wyznaczanie liniami rozgraniczającymi, ani również 

wskazywanie szczegółowych parametrów, ponieważ uzależnione one będą od konkretnego projektu 

technicznego. Odnośnie zaś dostępności komunikacyjnej do terenu 1MW/U (§ 5 ust. 1 pkt 9 lit. c Uchwały), 

została ona zapewniona poprzez dostęp do dróg publicznych tj. od terenów 14KDX, ul. Oleskiej ul. Grunwaldzkiej 

i ul. Żeromskiego. Wskazanie w tym punkcie na wyznaczenie ciągu pieszego i ciągu pieszo-jezdnego  

ma charakter informacyjny, zgodnie z rysunkiem planu”. Tut. organ podkreśla, iż ustalenie w § 5 ust. 1 pkt 9 

lit. c przedmiotowej uchwały (cyt.) „wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu” oraz (cyt.) 

„wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego zgodnie z rysunkiem planu”, odnosi się do przeznaczenia części terenu 

„1MW/u” pod ciąg pieszy oraz ciąg pieszo-jezdny, które w żaden sposób nie zostały ustalone jako 

przeznaczenie podstawowe lub uzupełniające. Dyspozycja § 5 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały, ustala jako 

przeznaczenie podstawowe szereg następujących funkcji: zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, usługi 

administracji, usługi kultury, usługi nauki, usługi opieki zdrowotnej, usługi oświaty, usługi z zakresu obsługi 

turystyki oraz usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw. Dodatkowo dyspozycja § 4 ust. 2 

przedmiotowej uchwały wskazuje, iż wyznaczony na rysunku planu ciąg pieszy i ciąg pieszo-jezdny 

przeprowadzony na obszarze terenu 1MW/U pełni funkcje informacyjną, nie będąc tym samym 

obowiązującymi ustaleniami przedmiotowego planu. Jak wskazuje dyspozycja § 7 pkt 9 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (cyt.) „projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać 

w razie potrzeby oznaczenia elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami projektu planu 

miejscowego”. Mając na względzie powyższe zapisy przedmiotowej uchwały oraz rozporządzenia tut. organ 

jest zdania, iż ustalenie w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. c przedmiotowej uchwały odnoszące się do bliżej nieokreślonego 

wyznaczenia ciągu pieszego i ciągu pieszo-jezdnego jako obowiązujące ustalenia planu, bez określenia go jako 

przeznaczenie terenu istotne naruszenie zasad sporządzania planu w tym art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. oraz § 4 

pkt 1 Rozporządzenia. art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. 

Ponadto Przewodniczący Rady Miasta Opola wyjaśnił, iż (cyt.) „Zarzut przedstawiony w punkcie 8 pisma 

nie jest do końca precyzyjny. Nie wiadomo bowiem co budzi wątpliwości Organu nadzoru. Przytoczony  

w piśmie Organu zapis „zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i drzew uniemożliwiających dostęp  

do przebiegającej infrastruktury” ma na celu zagwarantowanie możliwości dostępu do infrastruktury celem 

przebudowy, remontów, przeglądów technicznych czy usuwania skutków ewentualnych awarii. Możliwość 

wprowadzania do planu zakazu lokalizacji obiektów budowlanych gwarantuje przepis art. 15 ust. 2 pkt 9 u.p.z.p., 

który stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy”. 

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Miasta Opola tut. Organ przyjmuje 

stanowisko zawarte w wyjaśnieniach za wystarczające i nie wnosi uwag. 
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Wojewoda Opolski podkreśla, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa 

powszechnie obowiązującego musi spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych 

oraz odpowiadać standardom legalności. Ustawodawca przyjął w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, że (cyt.): istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, 

powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub jej części. 

Organ nadzoru po analizie przedłożonej uchwały wraz z załącznikami stwierdza, iż zawarcie ustaleń  

w tekście planu dla oznaczeń informacyjnych na rysunku, które ingerują w część przeznaczenia odmiennego 

terenu, skutkować musi stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w części. 

W stosunku do pozostałych naruszeń prawa, tj. ustalenie w sposób niejednoznaczny regulacji dotyczących 

stosowania paliw stałych jako źródła ogrzewania, ustalenie dotyczące sposobu lokalizacji szyldów na budynkach 

w sposób niedoprecyzowany uniemożliwiający tym samym egzekwowanie uchwalanej normy, Wojewoda ogranicza 

się do wskazania, że przedmiotowa uchwała została wydana z naruszeniem prawa. Wydane w przedmiotowej 

sprawie wskazanie ma na celu zapobieżenie tego typu uchybieniom w przyszłości i nie skutkuje nieważności 

uchwały w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę ww. niezgodności z prawem uchwały nr XXIV/435/16 Rady Miasta Opola z dnia  

24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście 

Vc” w Opolu w Opolu, Wojewoda uznaje, iż wadliwość części zapisów dotyczących w części tekstowej 

dotyczącej § 5 ust. 1 pkt 9 lit. c w sformułowaniu (cyt.): 

- „Wyznaczenie ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu”; 

- „Wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego zgodnie z rysunkiem planu”. 

co na mocy art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, skutkuje stwierdzenie nieważności uchwały  

w wyżej wymienionym zakresie, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia. Tut. organ nie znalazł podstaw do stwierdzenia 

nieważności ww. uchwały w pozostałym zakresie. Stwierdzenie nieważności części uchwały nr XXIV/435/16 

Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem, pozostaje bez 

wpływu na pozostały zakres tejże uchwały. 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym niniejsze rozstrzygnięcie 

może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 

30 dni od daty jego doręczenia. 

  

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor  

Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 

 

Małgorzata Kałuża-Swoboda 
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