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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (–ednolity tekst  

Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmianami) stwier-

dzam niewawno`ć uchwaJy nr IXł79ł11 Rady Gmi-

ny Iambinowice z dnia 20 paudziernika 2011 rŁ  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego parku wiatrowego we wsiach 

Jasienica Śolna, Śrogoszów, Piąt—owice, Bielice 
w gminie IambinowiceŁ 

 

UZASADNIENIE 

 

Na ses–i w dniu 20 ”audzierni—a 2011 rŁ Rada 
Gminy Iambinowice, dziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18  

ustŁ 2 ”—t 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u z artŁ 27 ustawy o ”la-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod-

–ęJa uchwaJę nr IXł79ł11 w s”rawie mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego parku 

wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogo-

szów, Piąt—owice, Bielice w gminie IambinowiceŁ 
Wywe– wymieniona uchwaJa wraz z zaJączni-

—ami zostaJa ”rzedstawiona Wo–ewodzie O”ol-

s—iemu w dniu 27 ”audzierni—a 2011 rŁ w celu 
oceny ich zgodno`ci z ”rze”isami prawnymi. Do-

—umentac–a ”rac ”lanistycznych do te– uchwaJy 
nie zostaJa dostarczonaŁ 

W związ—u z ”owywszym, organ nadzoru, ”i-

smem z 10 listopada 2011 r., na podstawie  

artŁ 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 rŁ Ko-

de—s ”ostę”owania administracy–nego (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmia-

nami) w związ—u z artŁ 91 ustŁ 5 ustawy o samo-

rządzie gminnym, zawiadomiJ Gminę o wszczęciu 
z urzędu ”ostę”owania nadzorczego z ”owodu 
naruszenia art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym tj. z powodu 

nieprzedstawienia Wojewodzie Opolskiemu do-

kumentacji prac planistycznych dot. ww. uchwa-

Jy, co uniemowliwiJo ”rze”rowadzenie oceny 
zgodno`ci uchwaJy wraz z zaJączni—ami oraz do-

—umentac–ą ”rac ”lanistycznych z ”rze”isami 
prawnymi. Tym samym Wojewoda Opolski za-

”ewniJ organom Gminy mowliwo`ć czynnego 
udziaJu w ”rowadzonym ”ostę”owaniu, ”o”rzez 
s—Jadanie wy–a`nieL dotyczących ”rzedstawio-

nych w wywe– wymienionym ”i`mie zarzutówŁ 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu ”rzestrzennym wó–t, bur-

mistrz albo prezydent miasta przedstawia woje-

wodzie uchwaJę, o —tóre– mowa w ustŁ 1, wraz  
z zaJączni—ami oraz do—umentac–ą ”rac ”lani-

stycznych w celu oceny ich zgodno`ci z ”rze”i-

sami prawnymi. 

S—oro Wó–t Gminy Iambinowice nie przedsta-

wiJ organowi nadzoru do—umentac–i ”rac ”lani-

stycznych ”otwierdza–ące– ”rze”rowadzenie `ci`le 
o—re`lone– ”rocedury dotyczące– uchwalania miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

o—re`lone– w ustawie o ”lanowaniu i zagos”oda-

rowaniu przestrzennym oraz roz”orządzeniu Mini-

stra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w spra-

wie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.  

z 2003 rŁ nr 164 ”ozŁ 1587) uniemowliwiJ Wo–e-

wodzie Opolskiemu wykonanie jego ustawowego 

obowiąz—uŁ 
źatem, w związ—u z istotnym naruszeniem 

trybu s”orządzania mie–scowego ”lanu zagos”o-

darowania ”rzestrzennego w my`l artŁ 28 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

”o”rzez niedoręczenie organowi nadzoru do—u-

mentacji prac planistycznych tj. naruszenie  

art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, orzeczono jak na wstę-
pie. 

 

POUCZENIE 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o samo-

rządzie gminnym w związ—u z artŁ 54 ustŁ 1 
ustawy z 30 sier”nia 2002 rŁ Prawo o ”ostę”o-

waniu ”rzed sądami administracy–nymi (ŚzŁ UŁ  
Nr 153 poz. 1270 ze zmianami), niniejsze roz-

strzygnięcie mowe być zas—arwone do Wo–ewódz-

—iego Sądu Administracy–nego w O”olu, za moim 
”o`rednictwem, w terminie 30 dni od daty –ego 
doręczeniaŁ 

 

 z up. Wojewody Opolskiego 

Z-ca Dyrektora  

WydziaJu Infrastru—tury i Nieruchomo`ci 
MaJgorzata KaJuwa-Swoboda 

 


