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w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze
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Rady Gminy w Wilkowie Nr XXXIII/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Wilków
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Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w sprawie zmiany Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
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Wojewody Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie sprostowania błędu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
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w ciągu drogi powiatowej Nr 1626 O w miejscowości Iława”
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młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Kluczborku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski,
uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
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Wojewody Opolskiego Nr IG.VI-NC-7042-217/09 z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/330/09 Rady Miejskiej
w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków –
wieś Sulisław
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w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej
w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków
– wieś Gierów i Wierzbna

674

Wojewody Opolskiego Nr NK.III–IM–0911–1–103/09 z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Pakosławice
Nr XXIX/176/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych
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Wojewody Opolskiego Nr IG.VI-NC-7042-222/09 z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/564/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka
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Wojewody Opolskiego Nr IG.VI-GF-7042-231/09 z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przyjęcia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic:
Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie
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Wojewody Opolskiego Nr IG.VI-NC-7042-238/09 z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/308/09 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
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Wojewody Opolskiego Nr NK.III.-KK—0911-1-114/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVII/336/09 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin

683
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-
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1

UCHWAŁA NR XXXVI/231/2009
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim na rok 2010
Na po dst awie a rt. 9 4 ust . 1 i 2 us taw y z dnia 6 w rześ nia 2 0 0 1 utycz ne (Dz. U. z 2 0 0 8 r. Nr 4 5 . poz . 2 7 1 z p óźn. zm .) i a rt. 1 2 pk t 1 1 us taw y z dnia 5 cze rw ca 1 9 9 8 r. o sa mo rządzi e p owi at owy m (Dz. U. z 2 0 0 1 r. Nr 1 4 2 , poz. 1 5 9 2 z późn . z m.) , R ad a P owi at u u ch wala, co nas tę puje :

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. Nr 45. poz. 271 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kędzierzyńskiego – Kozielskiego w 2010 roku, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się harmonogram dyżurów aptek
ogólnodostępnych w Kędzierzynie – Koźlu
w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Danuta Wróbel
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/231/2009
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2010 roku
Adres apteki
Apteka w „Kauflandzie”
ul. Kozielska 36
47-220 K -Koźle
„Aloes”
ul. 24 Kwietnia 2
47-200 K-Koźle
„Aronia”
ul. Chrobrego 8
47-200 K-Koźle
„Atarax”
ul. Arki Bożka 2
47-220 K-Koźle
„Azoty”
ul. Witosa 3b/1
47-223 K-Koźle
„Blachownia”
ul. Tuwima 22
47-225 K-Koźle
„Centrum”
Al. Jana Pawła II 3
47-220 K-Koźle
„Na dobre i na złe”
ul. Harcerska 9
47-220 K- Koźle
„Jarand”
ul. Krzywoustego 17b
47-232 K-Koźle
„Kozielska”
ul. Kozielska 20
47-220 K-Koźle
Zofia Krybus
ul. Harcerska 13
47-220 K-Koźle
„Lawenda”
ul. Sławięcicka 22
47-230 K-Koźle
„Leśna”
ul. Gwardii Ludowej 7
47-220 K-Koźle
„Melisa”
ul. Judyma 4
47-220 K-Koźle
„Na zdrowie”
ul. Powstańców 8/1
47-220 K-Koźle
„Dobra dla ciebie”
ul. Mieszka I 1
47-232 K-Koźle
„Panaceum”
ul. Rynek 1
47-200 K-Koźle
„Piastowska”
ul. Łokietka 6
47-232 K-Koźle

Godziny pracy
Pn.-Pt. 8.00- 21.00
So
8.00 - 20.00
Niedz. 10.00 - 18.00
Pn-Pt 8.00 - 19.00
So
8.00 - 13.00

telefon
077- 48 14 057

Pn-Pt 8.00-18.30
So
8.00-13.30

077-482-14-54

Pn-Pt 8.00 - 19.00
So
9.00 - 13.00

077-483-38-72

Pn-Pt 8.00 - 18.00
So 9.00 - 13.00

077-481-38-55

Pn-Pt 8.00 - 17.00
So
9.00 - 13.00

077-483-41-15

Pn-Pt 7.30 - 20.00
So
8.00 - 15.00

077-483-22-65

Pn-Pt 8.00 - 20.00
So
9.00 - 13.00

077-482-52-39

723 41 741

Pn-Pt 8.00 - 20.00
So
8.00 - 13.00

077-483-44-84

Pn-Pt So 8.00 - 21.00
Ndz
10.00 - 16.00

077-472-53-90

Pn-Pt 8.00 - 22.00
So
8.00 - 22.00

077-483-26-33

Pn-Pt 9.00 - 18.00
So
9.00 - 12.00

077-481-70-98

Pn-Pt 8.00 - 19.00
So
8.00 - 14.00

077-483-47-94

Pn-Pt 8.00 - 20.00
So
8.00 - 14.00

077-420-56-90

Pn-Pt 7.00 - 19.00
So
7.00 - 13.00

077-472-33-80

Pn-Pt 8.00 - 19.00
So
8.00 - 13.00

077-483-82-19

Pn-Pt 7.00 - 19.00
So
7.00 - 14.00

077-482-33-31

Pn-Pt 8.00 - 20.00
So
9.00 - 13.00

077-483-30-55
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„Pod bazylią”
ul. Chopina 15/1
47-220 K-Koźle

Pn, Wt, Śr, Pt 8.00 - 18.00
Czw
8.00 - 20.00
So
8.00 - 14.00

077-483-59-76

„ Pod lipami”
ul. Kłodnicka 8
47-206 K-Koźle
„Twoja apteka”
ul. Harcerska 14
47- 220 Kędzierzyn - Koźle
„Remedium”
ul. Roosevelta 4
47-200 K-Koźle
„Salus bis”
Azoty Dworzec Kolejowy N
47-220 K-Koźle
„Twoja apteka rodzinna”
Al. Jana Pawła II 30
47-220 K-Koźle
„Urtica”
ul. Królowej Jadwigi 12
47-220 K-Koźle
Punkt Apteczny
ul. Harcerska 4
47-253 Cisek
Punkt Apteczny
ul. Polna 1A
47-208 Reńska Wieś
Punkt Apteczny
ul. Krapkowicka 25A
47-214 Poborszów
Punkt Apteczny
ul.Główna 36
47-262 Długomiłowice

Pn-Pt 8.00 - 19.00
So 8.00 - 14.00

077-48-29-616

Pn - Pt. 8.00 - 20.00
So.
8.00 - 13.00

077-483-08-34

Pn-Pt 8.00 - 21.00
So
8.00 - 15.00

077-406-11-16

Pn-Pt 8.00 - 16.00
Pn-Pt 18.00 - 20.00
So
9.00 - 13.00
Po-Pt, So – 8.00 - 21.00
Ndz
10.00 - 16.00

077-481-34-95

Pn-Pt 8.00 - 20.00
So
9.00 - 15.00

077-481-90-66

Pn-Pt 9.00 - 17.00
So
8.00 - 12.00

077-487-11-78

Pn, Śr, Pt 8.00 - 15.00
Wt, Czw 8.00 - 17.00

077-482-67-88

Pn - Pt 8.00-15.00

077-48-20-152

Pn, Czw. 8.00 - 14.00
i 16.00 - 17.00
Wt, Śr, Pt 8.00 - 15.00

077-48-20-112

„Melisa bis”
ul. Anny 12
47-200 Kędzierzyn - Koźle
„Nova”
ul. Matejki 18
47-220 Kędzierzyn - Koźle

Pn –Pt 8.00 - 20.00
So.
8.00 - 14.00

077-482 -23-70

Pn – Pt. 8.00 - 19.00
So.
8.00 - 13.00

077-483-82-19

„Twoja apteka”
ul. Piastowska 1
47-200 Kędzierzyn - Koźle
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

Pn –Pt. 8.00 - 19.00
So.
8.00 - 14.00

077-482-05-98

Pn-Pt. 8.00-16.00
Sob. 9.00-12.00

077- 487-21-22

„Pod miłorzębem”
ul. Magnoliowa 14
47-280 Pawłowiczki
„Gaja”
ul. Ligonia 4
47-260 Polska Cerekiew
„Jantar”
ul. Piastowska 40
47-200 Kędzierzyn - Koźle

PN-Pt. 8.00-18.00
Sob. 8.30-12.00

077- 487-41-26

Pn- Pt. 8.00-16.00
So.
8.00-12.00

077- 487-51-05

PN- Pt. 8.00-18.00
So.
8.00-14.00

077- 482-66-30

Objaśnienie:
Pn – Pt – od poniedziałku do piątku
Wt wtorek
Śr środa
Czw –
czwartek
So. sobota
Ndz –
niedziela

077-406-04-00
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Załącznik nr 2
cz. I do uchwały Nr XXXVI/231/2009
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Harmonogram pracy aptek w Koźlu i Kłodnicy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apteka
Apteka
Apteka
Apteka
Apteka
Apteka
Apteka
Apteka

„Aloes” B 24-go Kwietnia 2
„ Remedium” ul. Roosvelta 4
„Panaceum” ul. Rynek 1
„Jantar” ul. Piastowska 40
„Aronia” ul. Chrobrego 8
„Twoja Apteka” ul. Piastowska 1
„Melisa Bis” ul. Anny 12
„Pod Lipami” ul. Kłodnicka 8

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0774825239
0774061116
0774823331
0774826630
0774821454
0774820598
0774822370
0774829616

Dyżur rozpoczyna się o godzinie 8.00 i kończy o godzinie 8.00 dnia następnego.
Miesiąc
Dzień miestyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
siąca
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
Lp.
1
1
8
4
3
1
8
6
5
4
2
1
7
2

2

1

5

4

2

1

7

6

5

3

2

8

3

3

2

6

5

3

2

8

7

6

4

3

1

4

4

3

7

6

4

3

1

8

7

5

4

2

5

5

4

8

7

5

4

2

1

8

6

5

3

6

6

5

1

8

6

5

3

2

1

7

6

4

7

7

6

2

1

7

6

4

3

2

8

7

5

8

8

7

3

2

8

7

5

4

3

1

8

6

9

1

8

4

3

1

8

6

5

4

2

1

7

10

2

1

5

4

2

1

7

6

5

3

2

8

11

3

2

6

5

3

2

8

7

6

4

3

1

12

4

3

7

6

4

3

1

8

7

5

4

2

13

5

4

8

7

5

4

2

1

8

6

5

3

14

6

5

1

8

6

5

3

2
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Kolorem żółtym oznaczone są niedziele, natomiast czerwonym święta.
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Załącznik nr 2
cz. II do uchwały Nr XXXVI/231/2009
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Harmonogram dyżurów aptek na rok 2010 – Kędzierzyn
L.p. apteki:
1. Apteka „Apteka w Kauflandzie” Kozielska 36
2. Apteka "Blachownia" Tuwima 22
3. Apteka "Centrum" Al. Jana Pawła II 3
4. Apteka „Dobra dla Ciebie” Mieszka I 1
5. Apteka "Jarand" Krzywoustego 17 b
6. Apteka „Atarax” Arki Bożka 2
7. Apteka „Carrefour” Kozielska 20
8. Apteka "Leśna" Gwardii Ludowej 7
9. Apteka "Melisa" Judyma 4
10. Apteka „Na dobre i na złe” Harcerska 9
11. Apteka „Na Zdrowie” Powstańców Śląskich 8/1
12. Apteka "Nova" Matejki 18
13. Apteka "Piastowska" Łokietka 6
14. Apteka "Pod Bazylią" Chopina 15/1
15. Apteka „Salus Bis” Azoty Dworzec Kolejowy
16. Apteka „Twoja apteka” Harcerska 14
17. Apteka „Twoja apteka rodzinna” Jana Pawła II 30
18. Apteka "Urtica” Królowej Jadwigi 12
19. Apteka Zofia Krybus Harcerska 13
20. Apteka „Azoty” Witosa 3 B

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0774814057
0774834115
0774832265
0774810752
0774834484
0774833872
0774725390
0774834794
0774817345
723414741
0774723380
0774838219
0774833055
0774835976
0774813495
0774810834
0774060400
0774819066
0774832633
0774813855

Dyżur rozpoczyna się o godzinie 8.00 i kończy o godzinie 8.00 dnia następnego.
Miesiąc
Dzień miestyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
siąca
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Kolorem żółtym oznaczone są niedziele, natomiast czerwonym święta.
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UCHWAŁA NR XXXIII/349/09
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 25 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/297/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej
w drodze inkasa wprowadza się następujące
zmiany:
1) ust. 2 w § 1 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku sprzedaży ze stoiska oraz
ustawionego pojazdu jako magazyn pobiera się
opłatę łączną równą ilości zajmowanych m2 stoiska oraz:
8 zł za samochód osobowy,
12 zł za samochód dostawczy, o ładowności
do 3,5 t,
16 zł za samochód ciężarowy, o ładowności
powyżej 3,5 t”;

2) ust. 2 w § 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku sprzedaży ze stoiska oraz
ustawionego pojazdu jako magazyn pobiera się
opłatę łączną równą ilości zajmowanych m2 stoiska oraz:
8 zł za samochód osobowy,
12 zł za samochód dostawczy, o ładowności
do 3,5 t,
16 zł za samochód ciężarowy, o ładowności
powyżej 3,5 t”;
3) ust. 2 w § 4 otrzymuje brzmienie:
„2. Za pobór opłaty targowej ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 12% zebranej opłaty”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Karol Grzybowski

2

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11

– 647 –

Poz. 163

163
3

UCHWAŁA NR XXXIII/199/09
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwo-lenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli
lokali, powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość
dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami zgodnie zapisanym z Gminnym planem
gospodarki odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Łambinowice,
zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
2. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy
i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie lokalnych/mobilnych punktów odbioru
selektywnego odpadów.
3. Dostarczyć właścicielom nieruchomości
oraz najemcom/właścicielom lokali określone Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Łambinowice urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.
4. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie
ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych
selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczanie zniżek w opłatach.
5. Posiadać aktualną umowę umożliwiającą
przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia

lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia
i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami.
6. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca
powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć
podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie
możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych,
rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych,
demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań
wielomateriałowych.
7. Posiadać możliwości selekcji odpadów
zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie
w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli
nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu
wystarczającym.
8. Dostarczyć szczegółową kalkulację kosztów
funkcjonowania systemu, która, po weryfikacji,
będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę
gminy uchwały w sprawie określenia górnych
stawek opłat.
9. W terminie miesiąca przekazać wójtowi,
wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarł umowy.
10. Posiadać aktualne zezwolenie na transport
odpadów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy
Łambinowice, oraz poprzez umieszczenie w formie
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Gawlik
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UCHWAŁA NR XXXIX/616/09
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy - Dz. U. Nr 142
z 2001 roku poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz.
1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku
z art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717;
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;
z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), po stwierdzeniu
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Nysa Rada Miejska w Nysie uchwala:
§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka
w granicach określonych na rysunku zmiany planu.
§ 2. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego
gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka, składa się z:
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartych w niniejszej uchwale;
2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali
1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz
zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 3. W miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nysa w rejonie
ulicy Asnyka zmienia się warunki zabudowy
obiektów usługowych na terenie oznaczonym
w planie symbolem D10jUH,A,KS oraz na terenie
D10lUHG,A,KSn.
§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące: zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się
określonych w planie:
1) zasad ochrony i kształtowania ochrony środowiska zawartych w szczególnych warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenów;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury;
4) zasad obsługi w zakresie komunikacji drogowej;
5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej;
6) zadań dla realizacji celów publicznych;
7) stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się
od ustalenia szczegółowych zasad i warunków
scalania nieruchomości i ich ponownego podziału
na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie
nie określono obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie
z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica terenu objętego zmianą planu, jako
granica obowiązywania ustaleń zmiany planu;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.
DZIAŁ II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu podlegające zmianie.
§ 6.1. W §4 uchwały nr LVI/678/2002 Miejskiej w Nysie z dn. 26 kwietnia 2002 r. (zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
w rejonie ulicy Asnyka) zmienia się ustalenia dotyczące terenu D10jUH,A,KS w sposób następujący:
1) w miejsce zapisu: „Dla zabudowy usług
handlu, administracji przyjmuje się wysokość nie
przekraczającą 4 kondygnacji nadziemnych
– max. 15 m, nie mniej niż 9,0 m do okapu dachu; zabudowę realizować w formie jednego wielofunkcyjnego obiektu o współczesnej architekturze.”, wprowadza się zapis: „Dla zabudowy usług
handlu, administracji przyjmuje się wysokość nie
przekraczającą 4 kondygnacji nadziemnych
– max. 15 m; zabudowę realizować w formie
jednego wielofunkcyjnego obiektu o współczesnej
architekturze.”
2) wykreśla się wyrazy: „W podziemiu budynku zabezpieczyć miejsca postojowe na samochody osobowe.”
2. W § 4 uchwały nr LVI/678/2002 Miejskiej
w Nysie z dn. 26 kwietnia 2002 r. (zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
w rejonie ulicy Asnyka) zmienia się ustalenia dotyczące terenu D10lUHG,A,KSn w sposób następujący:

Poz. 164

1) w miejsce zapisu: „Projektowaną docelowo
zabudowę usługową realizować jako niską
w formie jednego wielofunkcyjnego obiektu
o współczesnej architekturze, o wysokości nie
przekraczającej 3 kondygnacji nadziemnych
– max. 12 m nie mniej niż 7,0 m do okapu dachu.” wprowadza się zapis: „Projektowaną docelowo zabudowę usługową realizować w formie
wielofunkcyjnego obiektu o współczesnej architekturze, o wysokości nie przekraczającej 4 kondygnacji nadziemnych – max. 15 m do okapu
dachu.”
DZIAŁ III. OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH
§ 8. Tracą moc dotychczasowe ustalenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa w rejonie ulicy Asnyka uchwalonego
uchwałą nr LVI/678/2002 Rady Miejskiej w Nysie
z dn. 26 kwietnia 2002 r. w części objętej niniejszą zmianą planu.
§ 7. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie
zabytkowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych wymaga:
1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub
zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca
jego odkrycia;
3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Nysy.
DZIAŁ VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Tracą moc dotychczasowe ustalenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa w rejonie ulicy Asnyka uchwalonego
uchwałą nr LVI/678/2002 Rady Miejskiej w Nysie
z dn. 26 kwietnia 2002 r. w części objętej niniejszą zmianą planu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Kamienik
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/616/09
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 listopada 2009 r.

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą planu odstępuje się
od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie ul. Asnyka, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/616/09
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego
Gminy Nysa w rejonie ul. Asnyka.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80
poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.
1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.
1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167
ust. 2 pkt. 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) Rada Miejska w Nysie rozstrzyga co następuje:
1. Na terenie objętym zmianą miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego Gminy Nysa w rejonie ul. Asnyka, nie
przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą do
zadań własnych gminy.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związku
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237), Rada Miejska w Nysie, rozstrzyga, co
następuje:
Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza o niezgłoszeniu uwag do projektu planu wyłożonego
do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
4
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UCHWAŁA NR XLI/293/09
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/292/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Gminy Paczków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.:
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;
z 2006 r. Nr 117 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r.
Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) oraz art. 40
ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.

115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r.
Nr 54, poz. 326; z 2008 r. Nr 218, poz. 139,
Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101, Nr 86, poz. 720), Rada Miejska w Paczkowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/292/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Paczków wprowadza się następujące
zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11

– 652 –

Przepis § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Poz. 165-166

4) pozostałych elementów
niewymienionych w pkt 1 - 3

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych
w wypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4
uchwały, ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia pasa:
1) chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych
- 4,00 zł;
2) jezdni do 50% szerokości
- 5,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia
- 7,00 zł;

pasa

drogowego
- 3,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wacław Ćwik
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UCHWAŁA NR XXXV/241/2009
RADY GMINY POPIELÓW
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
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) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Gminy
Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
niesegregowanych z pojemników służących do
ich gromadzenia w wysokości:
1) za jednokrotne odebranie odpadów z jednego pojemnika, zwane w dalszej części uchwały
„za pojemnik” – 80 dm3 –
21,60 zł + VAT;
2) za pojemnik 110 dm3 – 23,76 zł + VAT;
3) za pojemnik 120 dm3 – 24,84 zł +VAT;

4) za pojemnik 240 dm3 – 41,40 zł +VAT;
5) za pojemnik 1100 dm3 – 92,25 zł + VAT.
§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
1) dla odpadów opakowaniowych: szkło, papier i makulatura, tworzywa sztuczne za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów
do kompletu worków służących do ich gromadzenia o pojemności do 120 dm3 – 10,00 zł + VAT
2) dla odpadów komunalnych pozostałych po
segregowaniu, za jednokrotne odebranie tych
odpadów z pojemników służących do ich gromadzenia:
a) za pojemnik 80 dm3 –
12,42 zł + VAT;
b) za pojemnik 110 dm3 – 14,70 zł + VAT;
c) za pojemnik 120 dm3 – 15,50 zł + VAT;
d) za pojemnik 240 dm3 – 29,00 zł + VAT;
e) za pojemnik 1100 dm3 – 64,50 zł + VAT.
§ 3. Określa się górne stawki opłat za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości: 20,00 zł + VAT za 1 m3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/192/2009
Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia
21 kwietnia 2009 Nr 27, poz. 467)

Poz. 166-167

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kupczyk
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UCHWAŁA NR XXXVII/325/2009
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

§ 1. Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę
nr 456/197 z k.m. 1 obrębu Winów, będącej
własnością Gminy Prószków określonej w załączniku do uchwały nadaje sie nazwę „Migdałowa”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
7

Przewodnicząca Rady
Klaudia Lakwa
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UCHWAŁA NR XXXVII/335/2009
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 17 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008), Rada Miejska w Prószkowie
uchwala, co następuje:

5. § 2 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
„za pojemnik V-110 dm3 albo V-120 dm3 lub
odbiór worków z segregowanymi odpadami, od
właścicieli nieruchomości prowadzących gospodarstwo domowe jedno lub dwu osobowe –
14,50 zł + VAT”

§ 1. W uchwale Nr XV/110/07 Rady miejskiej
w Prószkowie z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„za pojemnik V-110 dm3 – 22,50 zł + VAT”
2. § 1 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„za pojemnik V-120 dm3 – 22,50 zł +VAT”
3. § 2 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„za pojemnik V-110 dm3 – 14,50zł + VAT”
4. § 2 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„za pojemnik V-120 dm3 – 14,50zł + VAT”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Klaudia Lakwa
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UCHWAŁA NR XXVIII/205/09
RADY GMINY TUŁOWICE
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymanie czystości
i porządku w gminach (Dz. U z 2005 roku Nr 236
poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79
poz. 666, Nr 92 poz. 753) Rada Gminy Tułowice
uchwala co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt
odpowiednio oznakowany i przystosowany do
transportu zwierząt, który posiada:
a) odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych
klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie
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się klatek w czasie transportu oraz zapewniający
prawidłową wentylację,
b) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
c) dostateczną wentylację i w miarę potrzeby
ogrzewanie,
d) podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
3) posiadać atestowane urządzenia i środki,
przy pomocy, których zwierzęta będą wyłapywane i transportowane do miejsca ich przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1002 ze zm.),
4) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego do czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed dostarczeniem ich do schroniska,
5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę
w zakresie ochrony środowiska i opiek nad zwierzętami w liczbie gwarantującej stałe świadczenie
usług.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt,
2) dysponować terenem przeznaczonym na
ten cel zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice,
3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność o której mowa
w pkt 1, spełniający wymogi określone przepisami o ochronie środowiska i przepisami prawa
budowlanego,
4) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz
wymagane uzgodnienia sanitarne,
5) posiadać zadaszony obiekt z wydzielonymi
boksami przystosowanymi do przebywania zwierząt,
6) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje
do opieki weterynaryjnej niezbędne do prowadzenia wyżej wymienionej działalności,
7) posiadać pozytywną opinię organizacji zajmujących się działalnością na rzecz ochrony zwierząt.
2. Schronisko dla zwierząt powinno spełniać
warunki określone w przepisach weterynaryjnych
i prawa budowlanego, a w szczególności teren na
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którym zlokalizowane będzie schronisko powinien
być ogrodzony i utwardzony, ponadto oddalony
o co najmniej 300 metrów od siedzib ludzkich
oraz obiektów użyteczności publicznej. W obrębie
schroniska powinny być wydzielone pomieszczenia przeznaczone do:
a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,
b) kwarantanny i separacji zwierząt chorych
lub agresywnych,
c) utrzymywania zwierząt zdrowych (osobno
samce, samice i młodzież).
3. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych zobowiązany jest:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwierzęcych i ich części,
2) dysponować terenem przeznaczonym na
ten cel zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice,
3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność o której mowa
w pkt 1, spełniający wymogi określone przepisami o ochronie środowiska i przepisami prawa
budowlanego, teren powinien być ogrodzony,
4) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz
wymagane uzgodnienia sanitarne,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed grzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,
8) spełniać warunki określone w przepisach weterynaryjnych i prawa budowlanego, a w szczególności teren na którym zlokalizowane będzie prowadzona ww działalność powinien być ogrodzony
i utwardzony, ponadto oddalony o co najmniej 300
metrów od siedzib ludzkich oraz obiektów użyteczności publicznej.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej,
2) umowa kupna – sprzedaży, najmu lub
dzierżawy nieruchomości,
3) badania geologiczne gruntów, na których
prowadzona będzie działalność polegająca na

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11

– 657 –

prowadzeniu grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych,
4) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
5) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe
były świadczone przez przedsiębiorcę w innej
gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia grzebalisk i spalarni
zwłok zwierzęcych.

Poz. 169-170

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.tulowice.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Szumega

9
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UCHWAŁA NR XXVIII/206/09
RADY GMINY TUŁOWICE
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7, ust. 3a ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U z 2005 roku
Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042,
z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18
poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753) Rada
Gminy Tułowice uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, prócz dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno – biurowe na
terenie powiatu opolskiego lub powiatów sąsiednich, bazę służącą do garażowania pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru i transportu odpadów komunalnych,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu
w ilości stosownej do oferowanych usług, przystosowanie do bezpyłowego odbierania oraz transportu
odpadów komunalnych zawierające co najmniej:
a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do
gromadzenia w/w odpadów,
b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów zbieranych selektywnie,
3) posiadać środki transportu przystosowane
do odbioru odpadów zbieranych selektywnie
w tym ulegających biodegradacji. Pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych

powinny być szczelne i zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozsypywaniem odpadów podczas
transportu,
4) posiadać środki techniczne umożliwiające
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie,
zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej zgodnie z zapisami Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami,
5) posiadać środki techniczne umożliwiające
ewidencjonowanie ilości odpadów zebranych selektywnie celem obliczenia średniego poziomu selekcji,
6) posiadać środki techniczne umożliwiające
przekazywanie organowi, drogą elektroniczną,
danych wymaganych stosownymi przepisami,
7) zapewnić właścicielom nieruchomości i lokali oraz najemcom zakup lub dzierżawę odpowiednich pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów stałych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów z nieruchomości zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami,
8) posiadać możliwości selekcji odpadów
zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie
w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli
nieruchomości lub lokali oraz najemców nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym,
9) posiadać potencjał finansowy, kadrowy
i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów odbioru selektyw-
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nego odpadów zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
10) uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu
gospodarki odpadami unieszkodliwiać odpady
komunalne poprzez:
a) przekazywanie do kompostowni zebranych
selektywnie odpadów kuchennych biodegradowalnych oraz odpadów pochodzenia roślinnego,
b) przekazywanie uprawnionym podmiotom
prowadzącym odzysk zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych wytworzonych z papieru,
tekturę, opakowania wielomateriałowe, opakowania
z tworzyw sztucznych, tekstylia, opakowania ze
szkła, opakowania z metali i aluminium, odpady
wielkogabarytowe odpady budowlane oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) przekazywanie podmiotom prowadzącym
unieszkodliwianie,
odpadów
niebezpiecznych
wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych,
11) jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości
przetwarzania lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów, powinien posiadać aktualną
umowę z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub
urządzeniami, umożliwiającą przekazanie odpadów
do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania
zgodnie z zapisem wojewódzkiego i gminnego planu
gospodarki odpadami,
12) powinien dołączyć informacje o miejscu
i sposobie dezynfekcji pojazdów wraz z dokumentem dotyczącym świadczenia usługi dezynfekcji
w przypadku dokonywania dezynfekcji poza bazą
techniczno-sprzętową.
§ 2. Powyższe wymagania powinny zostać
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dokumentami, o których mowa są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajduje się zaplecze techniczno – biurowe,
2) prawo dysponowania specjalistycznymi pojazdami do zbierania i transportu odpadów, kserokopia aktualnych przeglądów technicznych wraz
z podaniem marek, typów, wieku i mumerów rejestracyjnych oraz kopię ważnych dowodów rejestracyjnych tych pojazdów,
3) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
§ 3. Odpady komunalne segregowane i nie segregowane powinny być usuwane z nieruchomości oraz z terenów użyteczności publicznej tak
często aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników w sposób pozwalający na utrzymanie otoczenia w porządku i należytym stanie sanitarnym.
10
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§ 4. Wskazuje się składowiska odpadów
w Okopach, gmina Łambinowice, w Opolu i w Domaszowicach, gmina Nysa jako miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych nie podlegających
selekcji.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno – biurowe
w postaci bazy transportowej wraz z garażami
przystosowaną do odbioru i transportu nieczystości ciekłych,
2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy
asenizacyjne w ilości i o pojemności zabezpieczającej oferowane wykonywanie usług, posiadające
możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego bez względu na trudności z dojazdem) zgodnie
z technicznymi oraz sanitarno – porządkowymi
wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.
Nr 193, poz. 1617).
§ 6. Informacje i dokumenty dołączone do
wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być składane w formie oryginału lub potwierdzonych kopii.
§ 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym
winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.
§ 9. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.tulowice.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Szumega
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UCHWAŁA NR XXVIII/208/09
RADY GMINY TUŁOWICE
z dnia 17 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 4 ust. od 1 do 3 otrzymuje brzmienie:
"1. Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12,00 zł.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się
w zależności od posiadanego dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie i przedstawia się następująco:

§ 1. Zmienia się treść uchwały w następujący
sposób:

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze koszt 1 godziny usług opiekuńczych - 12,00 zł
L.p.

Dochód netto na osobę
lub na osobę w rodzinie

% odpłatności
Osoba samotna

Osoba w rodzinie

Osoba samotna

osoba w rodzinie

1

do 477,00 zł

zwolniona

zwolniona

zwolniona

zwolniona

2

477,01 do 715,50 zł

10

15

1,20

1,80

3

715,51 do 954,00 zł

20

25

2,40

3,00

4

954,01 do 1192,50 zł

30

35

3,60

4,20

5

1192,51 do 1431,00 zł

50

55

6,00

6,60

6

powyżej 1431,00 zł

100

100

12,00

12,00

3. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze będzie pobierana przez opiekuna domowego i wpłacana do kasy Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia
pobrania.".

kwota odpłatności za 1 godzinę

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/140/08 Rady
Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Szumega
11
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UCHWAŁA NR XXXIII/194/09
RADY GMINY W WILKOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 208 z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,

Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) Rada Gminy
w Wilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
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w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
w wysokości:
1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności
110 - 120 litrów 10,26 zł,
2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności
240 litrów 20,51 zł,
3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności
1100 litrów 74,89 zł,
4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności
7000 litrów 547,30 zł,
5) za jednokrotne odebranie niesegregowanych
odpadów komunalnych od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc 8,54 zł,
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§ 3. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z - 1 m3,
w zależności od odległości od stacji zlewnej,
w wysokości:
1) do 10 km 14,28 zł,
2) powyżej 10 km - 18,88 zł.
§ 4. Do stawek okreslonych w powyższych
paragrafach dolicza się obowiązujący podatek od
towarów i usług (VAT).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urządowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,
o których mowa w § 1 w przypadku gdy odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika
o pojemności 110 - 120 litrów 9,75 zł,
2) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika
o pojemności 240 litrów 19,50 zł,
3) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika
o pojemności 1100 litrów 70,19 zł,
4) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, z pojemnika
o pojemności 7000 litrów 417,56 zł
5) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc 8,03 zł,

§ 7. Uchwała wchodzi w zycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/130/08 Rady
Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Pniewski
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KOMUNIKAT
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
w sprawie Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
§ 1. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712) Zarząd Województwa
Opolskiego - Instytucja Zarządzająca RPO WO
2007 - 2013 ogłasza, że 8 grudnia 2009 r. podjął
uchwałę Nr 4198/2009 w sprawie zmiany
uchwały Nr 1070/2007 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WO
2007 - 2013).

§ 2. RPO WO 2007-2013 został opublikowany
na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl.
§ 3. Zapisy RPO WO 2007 - 2013 będą stosowane od dnia 1 stycznia 2010 r.
Marszałek Województwa
Józef Sebesta
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 2 lutego 2010 r.
o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4, w zw.
z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449 z późn. zm.) dokonuje się sprostowania
błędu, jaki wystąpił w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 6 z 2010 r., a mianowicie:

data z winiety, Dziennika, która brzmi:
27 stycznia 2009 r.
powinna brzmieć:
27 stycznia 2010 r.
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
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UMOWA
zawarta w Nysie w dniu 10 grudnia 2009 r.
w sprawie współfinansowania „Remontu chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej
Nr 1626 O w miejscowości Iława”
pomiędzy:
Powiatem Nyskim, w imieniu którego działa
Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:
- Starostę - Adama Fujarczuka
- Wicestarostę - Czesława Biłobrana
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Stankiewicz
zwanym dalej Dotowanym,
a Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy - Jolanta Barska
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Mariana Lisonia
zwaną dalej Dotującym
§ 1.1. Dotowany oświadcza, iż w wyniku rokowania ceny na zadanie pn. „Remont chodnika
i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej
Nr 1626 O w miejscowości Iława” została zawarta umowa na realizację ww. zadania, w zakres
którego wchodzą następujące elementy:
1) ułożenie krawężnika betonowego na długości 100 m;
2) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 76.30 m2;
3) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 285.0 m2.
2. Ustalona w wyniku rokowania wartość zadania wynosi: ogółem 51 539.71 zł.
3. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 175

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/413/09 z dnia 4 lutego 2009 r. Dotujący
przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie
10 038,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzydzieści
osiem złotych 20/100), z przeznaczeniem na „Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi
powiatowej Nr 1626 O w miejscowości Iława”.
§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 ust. 1
umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1 umowy, bądź niezgodnego z celem,
oznaczonym w umowie, przeznaczenia dotacji,
Dotujący zastrzega sobie prawo odmowy przekazania całości lub części dotacji, o której mowa
w § 1 ust. 3 umowy.
§ 3.1. Szczegółowy zakres robót ujęty jest
w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót
oraz w ofercie wykonawcy robót.
2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną
dokumentacją.
3. Nadzór inwestorski zapewnia Dotowany we
własnym zakresie.
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§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do:
zawarcia umowy z wykonawcą robót,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
odbioru i rozliczenia zadania.
2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego
powołany będzie na członka komisji odbiorowej.
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§ 7. Dotowanego w realizacji wszystkich czynności wynikających z niniejszej umowy reprezentował będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Strony ustalają następujący termin realizacji zadania:
rozpoczęcie – 10 grudnia 2009 r.
zakończenie – 23 grudnia 2009 r.

§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Dotowanego i dwa egzemplarze dla Dotującego.

§ 6.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji,
o której mowa w § 1, będzie przedłożenie Dotującemu uwierzytelnionych kserokopii następujących dokumentów:
protokołu z wyboru wykonawcy robót,
umowy z Wykonawcą robót,
faktury za wykonane roboty,
protokołu odbioru końcowego zadania.
2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów
Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni
od daty odbioru robót.
3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty
otrzymania dokumentów ujętych w ust. 1 na
konto Dotowanego Bank Spółdzielczy Otmuchów
o/Nysa 05 8872 1026 0031 4950 2000 0010

§ 11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Dotowany:

Dotujący:

Z up. Burmistrza
Ryszard Walawender
Z-ca Burmistrza

Starosta
Adam Fujarczuk

Skarbnik
Marian Lisoń

Wicestarosta
Czesław Biłobran

Skarbnik Powiatu
Bogusława Stankiewicz
15
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POROZUMIENIE NR 18/P/09
zawarte w dniu 22 grudnia 2009 r.
w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych
w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego
– Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski, uczniów klas wielozawodowych
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski
pomiędzy:
Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta - Jerzy Rosół
Wicestarosta – Tadeusz Skatuła
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego - Mariusza Rakowskiego
a
Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta – Piotr Pośpiech
Wicestarosta – Mieczysław Czapliński
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego – Wandy Słabosz.

§ 1.1. Powiat Wodzisławski powierza Powiatowi
Kluczborskiemu prowadzenie zadania publicznego dokształcanie uczniów klas wielozawodowych
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie
w zawodzie blacharz w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
2. Dokształcanie będzie odbywało się w ośrodkach dokształcania zawodowego prowadzonych
przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Kluczborku.
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§ 2.1. Powiat Wodzisławski przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych
uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia
na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopień)
w wysokości 300 zł za jednego ucznia.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w terminie do 28 lutego danego roku przekaże listę uczniów klas drugich i trzecich objętych
dokształcaniem zawodowym, zaś uczniów klas
pierwszych do 20 sierpnia danego roku do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Kluczborku.
3. Powiat Wodzisławski przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Powiatu
Kluczborskiego nr 88 8876 0009 0036 4161 2000
0001 w terminie 14 dni od otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Kluczborku wykazu uczniów
uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu, który stanowić
będzie podstawę rozliczenia dotacji według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do porozumienia.
4. Kwota dotacji celowej w roku budżetowym
2009 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia
2009 r. i rozliczona do dnia 10 stycznia 2010 r.
Niewykorzystana całość dotacji zostanie zwrócona
do dnia 10 stycznia 2010 r.
5. Kwota dotacji celowej w roku budżetowym
2010 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia
2010 i rozliczona do dnia 10 stycznia 2011 roku.
Niewykorzystana całość dotacji zostanie zwrócona
do dnia 10 stycznia 2011 roku.
6. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku przekaże Powiatowi Wodzisławskiemu wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym
najpóźniej do dnia 10 grudnia danego roku.
7. Środki na realizację zadania płatne będą
z budżetu Powiatu Wodzisławskiego wg klasyfikacji budżetowej - dział: 801 oświat i wychowanie, rozdział: 80195 - pozostała działalność,
§ 2320.
8. Ze strony Powiatu Kluczborskiego za rozliczenie:
1) rzeczowe odpowiada dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
2) finansowe przekazywanej dotacji odpowiada
Skarbnik Powiatu Kluczborskiego.
9. Ze strony Powiatu Wodzisławskiego za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Naczelnik Wydziału Oświaty
Edyta Glenc.
10. Powiatowi Wodzisławskiemu przysługuje
prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia
zadania o którym mowa w § 1 ust. 1.
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§ 3. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu
Powiatu Wodzisławskiego z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
(naliczonymi od dnia przekazania dotacji). Odsetki
będą naliczone zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych.
§ 4.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy
o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie
pisemnych aneksów.
§ 7. Porozumienie sporządza się w sześciu
jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i dwa dla celów ogłoszenia.
§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
Powiat Kluczborski

Powiat Wodzisławski

Starosta
Piotr Pośpiech

Starosta
Jerzy Rosół

Wicestarosta
Mieczysław Czapliński

Wicestarosta
Tadeusz Skatuła

Skarbnik
Wanda Słabosz

Skarbnik
Mariusz Rakowski
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Załącznik nr 1
do porozumienia Nr 18/P/09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Wykaz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie uczestniczących w dokształcaniu
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodku dokształcania zawodowego prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Kluczborku
Termin kursu …………………………………………

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię ucznia

Stopień kursu

Koszt dokształcania

Razem:
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….
/podpis/

Zatwierdził: …………………………...
/podpis/

Miejscowość, data ………………………………..
16

177
17

POROZUMIENIE NR 10/2010
zawarte w dniu 11 stycznia 2010 r.
w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
pomiędzy
Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim
a
Zarządem Powiatu Opolskiego reprezentowanym przez:
1. Starostę Opolskiego – Henryka Lakwę
2. Wicestarosta Opolskiego – Krzysztofa Wysdaka

Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz.
206) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze
zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXI/142/09
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Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
strony zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd
Powiatu Opolskiego przyjmuje do wykonania niżej
wymienione zadania:
1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej
środków rekompensujących zarobki utracone
przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów
opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów) na przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej;
4) pokrywanie kosztów wykonania: badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w placówce opieki zdrowotnej, do którego osoba została
skierowana.
§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych
w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się
z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową
w kwocie 28 000 zł (dział 750 – administracja
publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana w trzech równych transzach, kolejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 marca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r.
2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych
z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2 i 4
organ przyjmujący może się ubiegać o dodatkowe
środki na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga
uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia
zmieniającego niniejsze porozumienie.
3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek Wojewody Opolskiego Nr: 22 1010 1401
0006 3922 3100 0000 prowadzony w Narodo-
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wym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem
„zwrot dotacji” (podać przyczynę oraz wskazać
dział, rozdział i paragraf zwracanych środków).
4. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, część
niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. na
rachunek bankowy Wojewody Opolskiego Nr: 72
1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowadzony
w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej dotacji
dz. 750 rozdz. 75045 §2120”.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie
określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.
§ 3. Zarząd Powiatu Opolskiego zobowiązuje się
do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
środków otrzymanych z dotacji podmiotowej oraz
wydatków dokonywanych z tych ewidencji.
§ 4.1. Zarząd Powiatu Opolskiego zobowiązuje
się do składania Dyrektorowi Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań
z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej
z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania określone w § 1 pkt 1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym
terminie do 10 – tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających
zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozliczenia stanowią faktury i rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność poniesionych wydatków.
§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawidłowej realizacji zadań objętych Porozumieniem
w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który
w szczególności:
1) organizuje i przeprowadza kontrole;
2) przygotowuje zalecenia pokontrolne;
3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych zadań.
2. Zarząd Powiatu Opolskiego zobowiązuje się
do zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych
porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.
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§ 6. Zarząd Powiatu Opolskiego odpowiada za
– zgodną z obowiązującym prawem – realizację
wymienionych w porozumieniu zadań.

Poz. 177-178

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą
realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości
dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.
3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia,
z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga
formy pisemnej i może być dokonane na wniosek
Zarządu Powiatu Opolskiego lub przez Wojewodę
Opolskiego.

Zarząd Powiatu
Starosta
Henryk Lakwa

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

Wicestarosta
Krzysztof Wysdak
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-198/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 19 października 2009 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
nieważność uchwały Nr XXXVI/259/2009 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dobrzeń
Wielki Nr XXXV/253/2009 z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego budowy drogi użytku publicznego
w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do
granicy Gminy Dobrzeń Wielki.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 10 września 2009 r., Rada
Gminy Dobrzeń Wielki podjęła uchwałę Nr XXXVI/
259/2009 w sprawie uchylenia uchwały Rady
Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/253/2009 z dnia
9 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego budowy drogi
użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń
Wielki.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu
21 września 2009 r.
Z treści przedmiotowej uchwały wynika, że na
mocy art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Dobrzeń
Wielki uchyliła uchwałę Nr XXXV/253/2009
z dnia 9 lipca 2009 r., na skutek stwierdzenia, że
w tekście przyjętej regulacji doszło do omyłki
pisarskiej. W § 2 ww. uchwały przyjęto ponadto,
że: „Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”.

W toku badania legalności przedłożonej
uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchylenie
przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nastąpiło wbrew obowiązującym
przepisom prawa, regulującym tryb i zasady
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Na gruncie istniejącego porządku prawnego,
podstawowym aktem regulującym proces gospodarowania przestrzenią jest ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zm.). Przedmiotem ww. ustawy jest
m.in. określenie sposobu postępowania w sprawach ustalania przeznaczania terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
gminy. Ustawodawca unormował szczegółowo
zasady i tryb sporządzania planu miejscowego,
a także organy odpowiedzialne za przygotowanie
i uchwalenie tego aktu planistycznego. Należy
bowiem pamiętać, że uchwalanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem złożonym proceduralnie, w którego toku organy gminy dokonują wielu czynności o doniosłych skutkach prawnych.
Procedura sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy została
szczegółowo uregulowania w art. 9 - 20 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kolejne etapy wskazanej
procedury planistycznej zamyka podjęcie przez
radę gminy uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz
przekazanie uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych wojewodzie, w celu
oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Od-
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nosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że po wykonaniu
nakazanych prawem czynności w zakresie sporządzania projektu miejscowego planu, w dniu
9 lipca 2009 r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjęła uchwałę Nr XXXV/253/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach,
od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy
Dobrzeń Wielki. Powyższa uchwała nie została
jednak opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, lecz na sesji Rady
Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 10 września 2009 r.
uchylono jej postanowienia w drodze przedmiotowej uchwały. W tej sytuacji należy jednoznacznie stwierdzić, że proces legislacyjny w sprawie
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakończył się podjęciem właściwej
uchwały, w rezultacie czego uchwała stała się
aktem prawa miejscowego, ale nieopublikowanym. Nie wynika z tego jednak, że niepublikowaną jeszcze uchwałę można dowolnie zmieniać lub
uchylać. Takie stanowisko znajduje oparcie
w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 11 stycznia 2006 r.
(sygn. akt II OSK 423/05) stwierdził, że: „uchwalony plan, mimo że nie został jeszcze ogłoszony
i nie wszedł w życie, znalazł się już wśród aktów
prawa miejscowego, wywołując określone skutki
prawne, w tym obowiązek wojewody publikacji
planu w organie promulgacyjnym województwa”.
W dalszej części powołanego wyroku Naczelny
Sąd Administracyjny orzekł, cyt.: „zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego, ale jeszcze nieobowiązującego,
również z powodu oczekiwania na ogłoszenie
w organie promulgacyjnym województwa, może
nastąpić – w myśl wymagań art. 27 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– tylko w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. W konsekwencji rada gminy, chcąc zmienić
uchwalony, ale jeszcze nieopublikowany plan
powinna podjąć uchwałę o przystąpieniu do jego
zmiany, a uchwałę o uchyleniu planu, o jakim
mowa, podjąć dopiero po przeprowadzeniu ustawowo określonej procedury planistycznej”. Biorąc
pod uwagę powyższe ustalenia, organ nadzoru
przyjął, że uchwała Nr XXXVI/259/2009 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r.
została wydana z naruszeniem art. 20 oraz
art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Warto podkreślić, że w rozpatrywanej sprawie
nie chodzi o uchylenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w kontekście rezygnacji z gospodarki przestrzennej w drodze miejscowego planu. Przy czym należy pamiętać, że jej zniesienie wywołuje skutki
prawne o doniosłym znaczeniu dla gminy i pod-

Poz. 178

miotów prywatnym, w związku z tym wymagane
jest zachowanie formy właściwej dla jej wprowadzenia. Niemniej jednak, w analizowanej sprawie
chodzi o wyeliminowanie z obrotu prawnego
uchwały w sprawie miejscowego planu, podjętej
w celu zmiany przyjętej pierwotnie treści tej
uchwały. W ten sposób Gmina naruszyła ww.
przepisy prawa.
Uznając dotychczasowe ustalenia za najistotniejszy zarzut dotyczący kwestionowanej uchwały, należy wskazać pozostałe uchybienia, będące
niejako konsekwencją tego naruszenia.
Przedmiotowa uchwała została podjęta na
podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że do
właściwości rady gminy należy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z analizy
cytowanych przepisów wynika, że nie mogą one
stanowić wyłącznej podstawy prawnej, umożliwiającej uchylenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jest to ogólna norma kompetencyjna, wymagająca uszczegółowienia w przypadku stanowienia
aktów prawa miejscowego w dziedzinie planowania przestrzennego.
Uchwała Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. została
przekazana Wojewodzie Opolskiemu w celu zbadania jej zgodności z prawem, a następnie publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Stosownie do treści § 2 uchwały: „Niniejsza
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”. Nie ma wątpliwości,
że termin wejścia w życie uchwały, określony
w art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odnosi się do uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego bądź jej zmiany, podjętej po przeprowadzeniu procedury ustanowionej w przepisach
tej ustawy. Z okoliczności rozpatrywanej sprawy
wynika, że nie zachodzą przesłanki określone
w art. 29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wobec wszystkich dokonanych do
tej pory ustaleń, publikacja przedmiotowej uchwały,
co jest warunkiem wejścia jej w życie, określona
w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest możliwa w rozpatrywanej sprawie.
Ww. przesłanki skutkują stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy
Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r. Pomimo
tego należy dodać, że w rozpatrywanej sprawie
doszło do naruszenia właściwości organów, uprawnionych do wyeliminowania z obrotu prawnego
uchwały w sprawie planu. Dotyczy to w szczegól-
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ności uchwały, która została już podjęta przez radę
gminy, ale jeszcze nieopublikowana. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustanowiły szczególny tryb stwierdzania nieważności
uchwały, a także organy uprawnione do stwierdzenia tej nieważności. Stosownie do zapisów komentowanych regulacji może to nastąpić poprzez prawomocne rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
bądź w wyniku odrzucenia lub oddalenia przez sąd
administracyjny wniesionej przez gminę skargi na
przedmiotowe rozstrzygnięcie. Ponadto należy
wskazać na możliwość stwierdzenia nieważności
uchwały rady gminy przez sąd administracyjny
w trybie art. 93 ust. 1 oraz art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

Poz. 178-179

Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z prawem uchwały Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy
Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009 r., orzeczono jak na wstępie.
Na podstawie art. 98 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.), w związku
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), 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
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-LM- 0911-1-97/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 29 października 2009 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 nieważność uchwały Nr XXX/143/09
Rady Gminy Cisek z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata
2009 – 2013, z powodu istotnego naruszenia
prawa.
Uzasadnienie
Rada Gminy Cisek na sesji w dniu 25 września
2009 r. podjęła uchwałę Nr XXX/143/09 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2009 –
2013.
W podstawie prawnej ww. uchwały rada powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.), zwanej dalej ustawą lokalową.
Zgodnie z treścią wskazanego przepisu wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien zawierać w szczególności:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3) planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki
obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość wydatków w kolejnych latach,
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych
z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
Wskazane powyżej elementy oznaczają, iż pominięcie przez radę gminy któregoś z ww. wymienionych elementów programu skutkuje brakiem pełnej
realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny
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wpływ na ocenę zgodności z prawem tak podjętego
aktu. Jednocześnie są to elementy obligatoryjne, do
określenia których rada gminy została obowiązana
podejmując uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.
Po dokonaniu analizy prawnej przedmiotowej
uchwały, organ nadzoru stwierdza, iż kwestionowana uchwała nie zawiera: prognozy stanu technicznego zasobu mieszkalnego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne, a także analizy potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali,
z podziałem na kolejne lata ( art. 21 ust. 2 pkt 1
i 2 ustawy lokalowej). Jednocześnie brak wyżej
wskazanych elementów skutkuje przyjęciem
przez Radę regulacji częściowej, co stanowi
istotne naruszenie prawa. Mając na uwadze fakt,
iż Rada Gminy Cisek nie dopełniła wszystkich
wymogów ustawowych określonych w art. 21
ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, należało orzec jak na wstępie.

Poz. 179-180

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie
w uzasadnieniu do wyroku WSA w Opolu z dnia
13 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Op 480/07,
w którym Sąd wskazał, że użyte w przepisie
art. 21 ust. 2 ustawy lokalowej wyrażenie
„w szczególności” wskazuje na to, iż uchwalany
program obligatoryjnie musi obejmować wszystkie kwestie określone w tym przepisie.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak
na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Barbara Bieluszewska
Dyrektor Wydziału
Prawnego, Nadzoru i Kontroli
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–KK–0911–1-101/2009
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 3 listopada 2009 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
nieważność uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy
Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata
2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy – z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
W dniu 28 września 2009 r. Rada Gminy Jemielnica podjęła uchwałę Nr XXVIII/199/09
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Jemielnica na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały
Rada Gminy wskazała m.in. art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),

zwanej w dalszej części ustawą lokalową. Pierwszy ze wskazanych przepisów zawiera upoważnienie dla rady do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, drugi natomiast określa elementy obligatoryjne powyższego aktu.
W załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały
Rada Gminy Jemielnica uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 2 ustawy lokalowej wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany
na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować
w szczególności:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w
poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki
obniżania czynszu;
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5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość wydatków w kolejnych latach,
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych
z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
Wskazane powyżej elementy wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stanowią katalog otwarty, na co
wskazuje użyte w przywołanym przepisie ustawy
lokalowej wyrażenie „w szczególności”. Jednocześnie są to elementy obligatoryjne, do określenia których rada gminy została obowiązana podejmując uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.
W załączniku nr 1 do kwestionowanej uchwały
Rada Gminy Jemielnica nie wypełnia dyspozycji
przepisu art. 21 ust. 2 ustawy, gdyż w uchwalonym programie nie zawarto minimum postanowień, które zgodnie z delegacją ustawową powinny być uregulowane. Kwestionowany akt nie
zawiera bowiem regulacji dotyczących:
prognozy dotyczącej stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na kolejne lata, pozostając tym samym w sprzeczności
z art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy lokalowej,
analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, co
stanowi naruszenie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy
lokalowej,
uwzględnienia kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, w ramach wysokości wydatków
w kolejnych latach, tj. elementu przewidzianego
w art. 21 ust. 2 pkt 7.
Brak wyżej wskazanych elementów powoduje
przyjęcie przez Radę Gminy regulacji częściowej
(niepełnej), co stanowi istotne naruszenie prawa.
Ponadto w Rozdziale IV załącznika nr 1 do
przedmiotowej uchwały Rada Gminy zawarła niedopuszczalne powtórzenia regulacji ustawowych.
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Wyjaśnić przy tym należy, że ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu
wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd
żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego
uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości
i potrzeby środowiska, do którego właściwy
akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty
aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu
bądź modyfikacji wiążących norm o charakterze
powszechnie
obowiązującym.
Przedstawione
stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne
powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por.
wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn.
akt II SA/Ka 1831/02, niepubl.; wyrok NSA
z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. akt II SA/Ka
508/02, niepubl.). Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z dnia 14 października 1999 r. (sygn.
akt II SA/Wr 1179/90, OSS 2000/1/17) uznał, że
„uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze
raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej
ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca
prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się
z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy.”
W związku z powyższym należy wskazać, że
kwestie, o których mowa w ustawie lokalowej
zostały uregulowane przez Radę Gminy w następujących zapisach Rozdziału IV załącznika nr 1 do
uchwały:
ust. 6, w którym zdefiniowano powierzchnię
użytkową lokalu, stanowi powtórzenie art. 2 ust. 1
pkt 7 ustawy lokalowej,
ust. 7 zawierający regulację dotycząca
stawki czynszu za lokal socjalny zawiera powtórzenie treści art. 23 ust. 4 ustawy lokalowej,
ust. 10 dotyczący wypowiedzenia przez wynajmującego dotychczasowej stawki czynszu,
reguluje kwestie określone w art. 8a ust. 1 ustawy lokalowej.
W załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały
Rada Gminy uchwaliła zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Jemielnica. Organ nadzoru wskazuje, że w podstawie prawnej kwestionowanej
uchwały Rada nie zamieściła art. 21 ust. 1 pkt 2
ustawy lokalowej zawierającego delegację do
wprowadzenia regulacji w przedmiocie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
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Katalog zagadnień, do uregulowania których
Rada jest zobligowana, ustawodawca określił
w art. 21 ust. 3 ustawy lokalowej, zgodnie
z którym zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek
czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób,
które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły
po śmierci najemcy;
7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m².
W toku badania legalności przedmiotowej
uchwały organ nadzoru ustalił, że w treści załącznika nr 2 brakuje elementu obligatoryjnego
w postaci wysokości dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniającej zastosowanie obniżek
czynszu, co stanowi naruszenie art. 21 ust. 3
pkt 1 ustawy lokalowej.
Ponadto w Rozdziale I ust. 3 pkt 2 załącznika
nr 2 do uchwały Rada postanowiła, że wniosek
o najem lokalu może złożyć osoba, która jest zameldowana na terenie Gminy Jemielnica na pobyt
stały lub też podjęła pracę na terenie Gminy
i posiada umowę o pracę na czas nieokreślony.
Zapis ten, w ocenie organu nadzoru został ustanowiony z przekroczeniem delegacji ustawowej.
Krąg osób uprawnionych do ubiegania się o za-
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warcie umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy został bowiem określony w art. 4
ust. 1 ustawy lokalowej, zgodnie z którym należą
do niego wszyscy członkowie wspólnoty samorządowej posiadający niezaspokojone potrzeby
mieszkaniowe i jednocześnie spełniają kryterium
dochodowe. Wspólnotę samorządową natomiast,
zgodnie z treścią art. 1 ustawy o samorządzie
gminnym tworzą mieszkańcy gminy, tj. ogół osób
fizycznych mających miejsce zamieszkania na
obszarze danej gminy. Z kolei miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art. 25 Kodeksu cywilnego). Z powyższego wynika, że dla uznania danej osoby za mieszkańca
gminy nie ma znaczenia fakt zameldowania do na
pobyt stały (zameldowanie jest bowiem czynnością materialno-techniczną, por. wyrok z dnia 12
kwietnia 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt
II SA/Go 5/06, LEX Nr 322213).
W świetle powyższego jako wprowadzone bez
upoważnienia ustawowego uznać należy zapisy
ust. 3 pkt 2 Rozdziału I załącznika nr 2 do przedmiotowej uchwały, w którym określono odmiennie niż w ustawie krąg osób, które są uprawnione
do ubiegania się o otrzymanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak
na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Danuta Sobolewska
radca prawny
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli
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2 1

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-217/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 5 listopada 2009 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
nieważność uchwały Nr XXXII/330/09 Rady Miej-

skiej w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego niektórych miejscowości Gminy
Grodków – wieś Sulisław.
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Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 września 2009 r., Rada
Miejska w Grodkowie, działając na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie 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, poz. 717 ze zm.), podjęła
uchwałę Nr XXXII/330/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – wieś
Sulisław.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu
8 października 2009 r.
W piśmie z dnia 30 października 2009 r. organ
nadzoru zawiadomił Gminę o wszczęciu z urzędu
postępowania nadzorczego, dotyczącego ww.
uchwały z powodu naruszenia przepisów regulujących postępowanie w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji przedmiotowego planu.
Zgodnie z regulacją zawartą w art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, podstawę do
stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy
w całości lub w części stanowi naruszenie zasad
sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie.
W toku badania legalności przedłożonej
uchwały organ nadzoru stwierdził, że postępowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości
Gminy Grodków – wieś Sulisław zostało przeprowadzone z naruszeniem art. 17 pkt 6 lit c
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 147 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) poprzez pominięcie
zaopiniowania projektu ww. planu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Powyższe
uchybienie skutkuje natomiast naruszeniem
art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 46 pkt 1
i art. 3 ust. 1 pkt 14 powołanej wyżej ustawy
z dnia 3 października 2008 r. – poprzez nie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu przedmiotowego planu.
Nie ulega wątpliwości, że w rozpatrywanej sprawie zachodziła konieczność przeprowadzenia
takiej oceny, bowiem procedura sporządzania
i uchwalenia miejscowego planu zakończyła się
podjęciem uchwały Nr XXXII/330/09 w dniu
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30 września 2009 r., a więc po wejściu w życie
ustawy informacyjnej.
Przed dokonaniem analizy stanu faktycznego
sprawy należy przypomnieć, że obowiązek uzyskania opinii o projekcie planu regionalnego dyrektora ochrony środowiska określony w art. 17
pkt 6 lit c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynikający z wymogu zgodności projektu planu miejscowego z przepisami odrębnymi,
o którym mowa w art. 15 ust. 1 tej regulacji,
zostały wprowadzone ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku). Warto podkreślić, że ustawa ta nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących znajdujących się w toku
procedur uchwalania studiów i planów miejscowych. W tej sytuacji wszystkie studia i miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, które nie
zostały uchwalone przed 15 listopada 2008 r., czyli
przed dniem wejścia w życie powołanej wyżej
ustawy, bez względu na stopień zaawansowania
procedury zmierzającej do uchwalenia dokumentu,
wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 46
tej ustawy. Z przekazanej dokumentacji sprawy
jasno wynika obowiązek stosowania przepisów
nowej ustawy od dnia wejścia ich w życie, bowiem procedura uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego niektórych
miejscowości Gminy Grodków (wieś Sulisław) nie
została zakończona przed wskazaną wyżej datą.
Prawidłowość przeprowadzonej procedury planistycznej organ nadzoru ocenia na podstawie
przedstawionej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dokumentacji prac planistycznych. Burmistrz Grodkowa przekazał komplet
dokumentów do uchwały Nr XXXII/330/09
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego niektórych miejscowości Gminy
Grodków – wieś Sulisław w dniu 13 października
2009 r. Z przedłożonej organowi nadzoru dokumentacji wynika, że procedura legislacyjna prowadząca do uchwalenia ww. planu rozpoczęła się
28 czerwca 2006 r. poprzez podjęcie przez Radę
Miejską w Grodkowie uchwały Nr XXXIII/360/06
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
niektórych miejscowości Gminy Grodków. Po
podaniu tej informacji do publicznej wiadomości
oraz zebraniu i rozpatrzeniu wniesionych w wyznaczonym terminie wniosków, Burmistrz Grodkowa sporządził projekt planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, który następnie
przedstawił do zaopiniowania i uzgodnienia przez
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właściwe organy. Pismem z dnia 11 lipca 2008 r.
nr IGP.II.LP.7322/G-5/08 Burmistrz Grodkowa
wystąpił do Wojewody Opolskiego (do Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu z prośbą
„o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków”, przedstawiając
w załączeniu m.in. projekt planu oraz prognozę
oddziaływania na środowisko ustaleń planu. Odpowiadając na wskazany wniosek, Wojewoda
Opolski (w piśmie nr ŚR.I.7041/125/08 z dnia
18 sierpnia 2008 r.) zakwestionował ustalenia
projektu planu, wnosząc o jego uzupełnienie
w przedstawionym zakresie. W dniu 12 września
2008 r., Burmistrz Grodkowa ponownie zwrócił
się do Wojewody Opolskiego „o uzgodnienie”
poprawionego projektu. Z analizy dokumentacji
wynika, że właściwy w sprawie organ Gminy nie
otrzymał odpowiedzi na przekazany wniosek.
Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu uzgodnił zarówno projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
niektórych miejscowości Gminy Grodków, jak
i prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń
tego planu (postanowienie nr NZ/BK – 432114/08 z dnia 31 lipca 2008 r.). Pozostałe czynności, określone w art. 17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zostały wykonane prawidłowo.
Podsumowując – w rozpatrywanym przypadku
prognoza oddziaływania na środowisko została
sporządzona przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i wymienione wyżej organy nie wniosły do niej żadnych zastrzeżeń.
A zatem po zmianie dotychczasowych przepisów
w zakresie ochrony środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu powinien wystąpić do
właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o ustalenie,
czy zawarty w sporządzonej prognozie zakres
i stopień szczegółowości wymaganych informacji
odpowiada przepisom zawartym w art. 51 ust. 2
powołanej wyżej ustawy, a w przypadku braku
konieczności uzupełnienia jej o dodatkowe informacje, z prośbą o wydanie opinii.
Z dokumentacji prac planistycznych wynika,
że po zakończeniu etapu składania uwag do projektu planu, w dniu 26 stycznia 2009 r. Burmistrz
Grodkowa wystąpił (na podstawie art. 57 ww.
ustawy) do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu „z prośbą o zaopiniowanie
prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego”. Do wniosku dołączono: kopię
„uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIII/
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360/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce,
Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Kobiela,
Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Żarów
w granicach opracowania” oraz prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu. W piśmie
nr RDOŚ-16-WPN-6636-035/09/eb Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził:
„nawiązując do pisma z dnia 26 stycznia 2009 r.
w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków uzgadniam zaproponowany
w ww. piśmie zakres prognozy, pod warunkiem
uzupełnienia treści tego dokumentu o niżej wymienione aspekty:…”. Burmistrz Grodkowa zamieścił niniejsze pismo w wykazie uzgodnień dotyczących projektu planu i dokonywanych przez
określone organy w trybie art. 17 pkt 7 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto, w dniu 8 kwietnia 2009 r. Burmistrz
wystąpił (na podstawie art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzegu „o uzgodnienie prognozy oddziaływania
na środowisko ustaleń projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków”, a także
ogłosił w sposób przyjęty w ustawie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
niektórych miejscowości Gminy Grodków, umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się z niezbędną dokumentacją oraz wnoszenie uwag
i wniosków do prognozy. Ponadto, w dniach od
20 lipca 2009 r. do 19 sierpnia 2009 r. nastąpiło
ponowne wyłożenie projektu ww. planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Odnosząc się do przedstawionych wyżej okoliczności należy stwierdzić, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu dokonał jedynie
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, działając na podstawie art. 53
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
Powyższe wynika z faktu, iż Burmistrz Grodkowa
przekazał właściwemu organowi wniosek zawierający niepełną podstawę prawną, z której nie
wynikała jasno intencja wystąpienia do tego organu. Nadto dotyczył on jedynie prognozy oddziaływania na środowisko, jako że załącznikiem do
ww. wniosku była kopia uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości
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Gminy Grodków oraz przedmiotowa prognoza.
A zatem Burmistrz nie dołączył do wniosku projektu planu miejscowego, do czego był zobowiązany, chcąc uzyskać przedmiotową opinię.
W kontekście tych rozważań, Burmistrz Grodkowa naruszył również zasady dotyczące sporządzania dokumentacji prac planistycznych poprzez
zamieszczenie w wykazie uzgodnień z art. 17
pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
Konkludując, tut. organ nadzoru stwierdził, że
projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego niektórych miejscowości Gminy
Grodków – wieś Sulisław nie został zaopiniowany
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a także przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, który w świetle przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jest również organem opiniującym projekt
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (natomiast w świetle przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jest organem uzgadniającym projekt planu). W tej
sytuacji zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
planu na tym etapie procedury planistycznej było
bezzasadne, bowiem zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
– uzyskanie wymaganych ustawą opinii poprzedza etap udostępniania prognozy społeczeństwu.
W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku doszło do naruszenia
art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który ustanowił wymóg
zgodności projektu planu ze studium oraz przepisami odrębnymi. Przepisem odrębnym jest niewątpliwie art. 46 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1
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pkt 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wprowadzający obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek ten nie został spełniony z uwagi na brak wymaganych prawem opinii.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, wyrażonym
w wyroku z dnia 14 kwietnia 2009 r. sygn. akt II
SA/Ke 166/09: „brak strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której zakres przedmiotowy określa art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 3 października 2008 r. nie może stanowić uchybienia
w zakresie trybu sporządzania planu, lecz jest
naruszeniem zasad sporządzania planu, a jak wynika z art. 28 ust. 1 ustawy, każde naruszenie
zasad sporządzania planu skutkuje stwierdzeniem
nieważności uchwały w sprawie miejscowego
planu”.
Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z prawem uchwały Nr XXXII/330/09 Rady Miejskiej
w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r., orzeczono jak na wstępie.
Na podstawie art. 98 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.), w związku
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), 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
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-218/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 5 listopada 2009 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
nieważność uchwały Nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego niektórych miejscowości Gminy
Grodków – wieś Gierów i Wierzbna.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 września 2009 r., Rada Miejska w Grodkowie, działając na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie 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, poz.
717 ze zm.), podjęła uchwałę Nr XXXII/331/09
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego niektórych miejscowości Gminy
Grodków – wieś Gierów i Wierzbna.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu
8 października 2009 r.
W piśmie z dnia 30 października 2009 r. organ
nadzoru zawiadomił Gminę o wszczęciu z urzędu
postępowania nadzorczego, dotyczącego ww.
uchwały z powodu naruszenia przepisów regulujących postępowanie w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko skutków realizacji
przedmiotowego planu.
Zgodnie z regulacją zawartą w art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, podstawę do
stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w
całości lub w części stanowi naruszenie zasad
sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie.
W toku badania legalności przedłożonej uchwały
organ nadzoru stwierdził, że postępowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – wieś Gierów i Wierzbna zostało przeprowadzone z naruszeniem art. 17 pkt 6 lit c ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w związku z art. 147 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227) poprzez pominięcie zaopiniowania projektu
ww. planu przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska. Powyższe uchybienie skutkuje natomiast naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 46 pkt 1 i art. 3 ust. 1 pkt 14 powołanej
wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. – poprzez nie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu. Nie ulega wątpliwości, że w rozpatrywanej sprawie zachodziła konieczność przeprowadzenia takiej oceny, bowiem procedura sporządzania
i uchwalenia miejscowego planu zakończyła się
podjęciem uchwały Nr XXXII/331/09 w dniu
30 września 2009 r., a więc po wejściu w życie
ustawy informacyjnej.
Przed dokonaniem analizy stanu faktycznego
sprawy należy przypomnieć, że obowiązek uzyskania opinii o projekcie planu regionalnego dyrektora ochrony środowiska określony w art. 17
pkt 6 lit c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynikający z wymogu zgodności projektu planu miejscowego z przepisami odrębnymi,
o którym mowa w art. 15 ust. 1 tej regulacji,
zostały wprowadzone ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
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sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku). Warto podkreślić, że ustawa ta nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących znajdujących się w toku
procedur uchwalania studiów i planów miejscowych. W tej sytuacji wszystkie studia i miejsc
owe plany zagospodarowania przestrzennego,
które nie zostały uchwalone przed 15 listopada
2008 r., czyli przed dniem wejścia w życie powołanej wyżej ustawy, bez względu na stopień zaawansowania procedury zmierzającej do uchwalenia dokumentu, wymagają przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
– zgodnie z art. 46 tej ustawy. Z przekazanej
dokumentacji sprawy jasno wynika obowiązek
stosowania przepisów nowej ustawy od dnia
wejścia ich w życie, bowiem procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków (wieś Gierów i Wierzbna) nie została zakończona przed wskazaną wyżej datą.
Prawidłowość przeprowadzonej procedury planistycznej organ nadzoru ocenia na podstawie przedstawionej przez wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta dokumentacji prac planistycznych. Burmistrz
Grodkowa przekazał komplet dokumentów do
uchwały Nr XXXII/331/09 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego niektórych
miejscowości Gminy Grodków – wieś Gierów
i Wierzbna w dniu 13 października 2009 r. Z przedłożonej organowi nadzoru dokumentacji wynika, że
procedura legislacyjna prowadząca do uchwalenia
ww. planu rozpoczęła się 28 czerwca 2006 r. poprzez podjęcie przez Radę Miejską w Grodkowie
uchwały Nr XXXIII/360/06 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości
Gminy Grodków. Po podaniu tej informacji do publicznej wiadomości oraz zebraniu i rozpatrzeniu
wniesionych w wyznaczonym terminie wniosków,
Burmistrz Grodkowa sporządził projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, który
następnie przedstawił do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy. Pismem z dnia 11 lipca
2008 r. Nr IGP.II.LP.7322/G-5/08 Burmistrz Grodkowa wystąpił do Wojewody Opolskiego (do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu z prośbą
„o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków”, przedstawiając w załączeniu m.in. projekt planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu. Odpowiadając na wskazany wniosek, Wojewoda Opolski
(w piśmie Nr ŚR.I.7041/125/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r.) zakwestionował ustalenia projektu
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planu, wnosząc o jego uzupełnienie w przedstawionym zakresie. W dniu 12 września 2008 r.,
Burmistrz Grodkowa ponownie zwrócił się do
Wojewody Opolskiego „o uzgodnienie” poprawionego projektu. Z analizy dokumentacji wynika, że
właściwy w sprawie organ Gminy nie otrzymał
odpowiedzi na przekazany wniosek. Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
uzgodnił zarówno projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków, jak i prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń tego planu (postanowienie Nr NZ/BK – 4321-14/08 z dnia 31 lipca
2008 r.). Pozostałe czynności, określone
w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostały wykonane prawidłowo.
Podsumowując – w rozpatrywanym przypadku
prognoza oddziaływania na środowisko została
sporządzona przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i wymienione wyżej organy nie wniosły do niej żadnych zastrzeżeń.
A zatem po zmianie dotychczasowych przepisów
w zakresie ochrony środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu powinien wystąpić do
właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o ustalenie,
czy zawarty w sporządzonej prognozie zakres
i stopień szczegółowości wymaganych informacji
odpowiada przepisom zawartym w art. 51 ust. 2
powołanej wyżej ustawy, a w przypadku braku
konieczności uzupełnienia jej o dodatkowe informacje, z prośbą o wydanie opinii.
Z dokumentacji prac planistycznych wynika,
że po zakończeniu etapu składania uwag do projektu planu, w dniu 26 stycznia 2009 r. Burmistrz
Grodkowa wystąpił (na podstawie art. 57 ww.
ustawy) do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu „z prośbą o zaopiniowanie
prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego”. Do wniosku dołączono: kopię
„uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIII/
360/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków: Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałązczyce,
Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Kobiela,
Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Żarów
w granicach opracowania” oraz prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu. W piśmie
Nr RDOŚ-16-WPN-6636-035/09/eb Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził:
„nawiązując do pisma z dnia 26 stycznia 2009 r.
w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospo-
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darowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków uzgadniam zaproponowany
w ww. piśmie zakres prognozy, pod warunkiem
uzupełnienia treści tego dokumentu o niżej wymienione aspekty:…”. Burmistrz Grodkowa zamieścił niniejsze pismo w wykazie uzgodnień dotyczących projektu planu i dokonywanych przez
określone organy w trybie art. 17 pkt 7 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto, w dniu 8 kwietnia 2009 r. Burmistrz
wystąpił (na podstawie art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzegu „o uzgodnienie prognozy oddziaływania
na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków”, a także ogłosił w sposób przyjęty w ustawie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości
Gminy Grodków, umożliwiając zainteresowanym
zapoznanie się z niezbędną dokumentacją oraz
wnoszenie uwag i wniosków do prognozy.
Odnosząc się do przedstawionych wyżej okoliczności należy stwierdzić, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu dokonał jedynie
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, działając na podstawie art. 53
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
Powyższe wynika z faktu, iż Burmistrz Grodkowa
przekazał właściwemu organowi wniosek zawierający niepełną podstawę prawną, z której nie
wynikała jasno intencja wystąpienia do tego organu. Nadto dotyczył on jedynie prognozy oddziaływania na środowisko, jako że załącznikiem do
ww. wniosku była kopia uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości
Gminy Grodków oraz przedmiotowa prognoza.
A zatem Burmistrz nie dołączył do wniosku projektu planu miejscowego, do czego był zobowiązany, chcąc uzyskać przedmiotową opinię.
W kontekście tych rozważań, Burmistrz Grodkowa naruszył również zasady dotyczące sporządzania dokumentacji prac planistycznych poprzez
zamieszczenie w wykazie uzgodnień z art. 17
pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
Konkludując, tut. organ nadzoru stwierdził, że
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – wieś Gierów i Wierzbna nie został zaopiniowany przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a także przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, który w świetle przepisów
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ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
jest również organem opiniującym projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (natomiast w świetle przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest organem
uzgadniającym projekt planu). W tej sytuacji zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji planu na tym etapie
procedury planistycznej było bezzasadne, bowiem
zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku – uzyskanie wymaganych
ustawą opinii poprzedza etap udostępniania prognozy społeczeństwu. W tym stanie rzeczy należy
stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku doszło
do naruszenia art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, który ustanowił
wymóg zgodności projektu planu ze studium oraz
przepisami odrębnymi. Przepisem odrębnym jest
niewątpliwie art. 46 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1
pkt 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wprowadzający obowiązek przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obowiązek ten nie został spełniony
z uwagi na brak wymaganych prawem opinii.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, wyrażonym
w wyroku z dnia 14 kwietnia 2009 r. sygn. akt II
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SA/Ke 166/09: „brak strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której zakres przedmiotowy określa art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 3
października 2008 r. nie może stanowić uchybienia w zakresie trybu sporządzania planu, lecz jest
naruszeniem zasad sporządzania planu, a jak wynika z art. 28 ust. 1 ustawy, każde naruszenie
zasad sporządzania planu skutkuje stwierdzeniem
nieważności uchwały w sprawie miejscowego
planu”.
Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z prawem uchwały Nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej
w Grodkowie z dnia 30 września 2009 r., orzeczono jak na wstępie.
Na podstawie art. 98 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.), w związku
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), 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
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–IM–0911–1–103/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 5 listopada 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
nieważność uchwały Rady Gminy Pakosławice
Nr XXIX/176/09 z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Rada Gminy Pakosławice w dniu 29 września
2009 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/176/09
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Rada Gminy Pakosławice w § 1 przedmiotowej
uchwały postanowiła zaliczyć do kategorii drogi
gminnej drogę wewnętrzną, w § 2 wykonanie
uchwały powierzono Wójtowi Gminy Pakosławice. W § 3 ww. uchwały Rada postanowiła, że

podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, natomiast w § 4 przyjęła, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 r.
Wydany akt stanowi wykonanie ustawowego
upoważnienia wynikającego z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.), zgodnie z którym zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego
zarządu powiatu.
Rada Gminy Pakosławice postanawiając w § 4
przedmiotowej uchwały, że wchodzi ona w życie
z dniem podjęcia istotnie naruszyła prawo, tj. art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.
449 ze zm.). Uchwała Nr XXIX/176/09 stanowi
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akt prawa miejscowego, o którym mowa w art. 40
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie
z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku
urzędowym. W świetle art. 4 ust. 1 ww. ustawy
akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że
dany akt normatywny określi termin dłuższy.
W ust. 2 art. 4 ww. ustawy ustawodawca wskazuje, że w uzasadnionych przypadkach akty prawa miejscowego mogą wchodzić w życie w krótszym niż czternaście dni terminie, a jeżeli ważny
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być
dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Jednakże, w ocenie organu nadzoru, przewidzianej w art. 4 ust. 2 ww. ustawy możliwości
wejścia w życie aktu prawa miejscowego w terminie krótszym niż czternaście dni od dnia ogłoszenia - jako wyjątku od reguły - nie należy interpretować rozszerzająco.
Konstytucyjna zasada dotycząca obowiązywania prawa wynikająca z art. 88 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż warunkiem
wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest
ich ogłoszenie, zaś ust. 2 stanowi, że zasady
i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa
ustawa. Ustawą tą jest ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Również art. 42
ustawy o samorządzie gminnym, stanowi, że
zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
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aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych.
W ocenie organu nadzoru warunkiem wejścia
w życie aktów prawa miejscowego, do których
bezspornie należy badana uchwała, jest ich publikacja w sposób określony w art. 4 ust. 1 oraz
art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przepisy te stanowią, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni
od daty ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi
termin dłuższy. Rada Gminy Pakosławice przewidując w § 4 przedmiotowej uchwały jej wejście
w życie z dniem podjęcia, a więc przed dniem jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w rażący sposób naruszyła zasady publikacji i wejścia w życie aktów prawa miejscowego.
Powyższe skutkuje koniecznością stwierdzenie
nieważności uchwały w całości.
Mając na uwadze powyższe argumenty
stwierdzam, jak na wstępie.
W myśl art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.
1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Barbara Bieluszewska
Dyrektor Wydziału
Prawnego, Nadzoru i Kontroli
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-222/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 6 listopada 2009 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
nieważność uchwały Nr XXXVII/564/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 12 października 2009 r., Rada
Miejska w Nysie, działając na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), podjęła uchwałę Nr XXXVII/564/09 w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
w rejonie ulicy Asnyka.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu
14 października 2009 r.
W piśmie z dnia 4 listopada 2009 r. organ nadzoru zawiadomił Gminę o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego, dotyczącego przedmiotowej uchwały z powodu braku spójności pomiędzy
tekstem ww. uchwały a rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do powyższej uchwały.
Przypominam, że ocenie pod kątem zgodności
z prawem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podlega zarówno treść uchwały
przyjmującej ten plan, jak również załączniki do
tej uchwały, czyli część graficzna oraz rozstrzygnięcia: o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu i o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części
stanowi naruszenie zasad sporządzania planu
miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie
Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy
Asnyka składa się z tekstu zmiany miejscowego
planu, rysunku planu w skali 1:1000 (stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały) oraz rozstrzygnięć, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały).
Stosownie do zapisu zawartego w § 3 ww.
uchwały: „W miejscowym planie ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Nysa
w rejonie ulicy Asnyka zmienia się warunki zabudowy obiektów usługowych (w tym zawiązanych
z usługą gastronomii) na terenie oznaczonym
w planie symbolem D10jUH,A,KS”. Z rysunku
miejscowego planu wynika natomiast, że niniejszym opracowaniem objęto nie tylko obszar
oznaczony symbolem D10jUH,A,KS, ale cały teren, dla którego obowiązuje uchwała Nr LVI/
678/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
26 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka.
W świetle przepisów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), tekst planu miejscowego stanowi treść uchwały rady gminy
i jego redakcja przybiera postać przepisów prawnych. Rysunek planu jest z kolei załącznikiem
graficznym do uchwały w sprawie miejscowego
planu. Reasumując, rysunek planu obowiązuje
w takim zakresie, w jakim tekst planu odsyła do
ustaleń planu wyrażonych graficznie na rysunku.
Nie mniej jednak, z § 8 powołanej wyżej regulacji
wynika, że „na projekcie rysunku planu stosuje
się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu
z projektem tekstu planu miejscowego” (co należy odnieść odpowiednio do rysunku i tekstu planu). Wszak, załącznik graficzny jest integralną
częścią uchwały przyjmującej miejscowy plan, nie
zaś odrębnym aktem.
Odnosząc powyższe ustalenia na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że analiza przekazanej do oceny uchwały w sprawie miejscowego
planu wskazuje na niespójność pomiędzy tekstem
a częścią graficzną tej uchwały, w ten sposób, że
nie można jednoznacznie powiązać oznaczeń użytych na rysunku planu (poza obszarem objętym
zmianą) z zapisami zawartymi w treści uchwały,
która odnosi się wyłącznie do terenu oznaczonego
symbolem D10jUH,A,KS. Z tego względu, objęcie
granicami opracowania pozostałych terenów było
w rozpatrywanym przypadku bezprzedmiotowe.
Powyższa niespójność stanowi naruszenie zasad
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, określonych szczegółowo w powołanym wyżej rozporządzeniu. W takim przypadku
ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Oznacza to, że
każde naruszenie zasad sporządzania miejscowego
planu powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części.
Wobec wykazanej wyżej niezgodności z prawem uchwały Nr XXXVII/564/09 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 12 października 2009 r., orzeczono jak na wstępie.
Na podstawie art. 98 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.), w związku
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), 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
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-GF-7042-231/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 20 listopada 2009 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
nieważność uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic:
Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie,
z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 14 października 2009 r. Rada
Miejska podjęła uchwałę Nr XLV/272/09 w sprawie
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic:
Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie.
Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi ogólną normę kompetencyjną do podejmowania uchwał w sprawach
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania
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.).
Zgodnie z art. 20 ust. 1, wymienionej wyżej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych. Część tekstowa planu
stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do
uchwały.
W dniu 26 października 2009 r. przedłożono
Wojewodzie Opolskiemu dokumentację prac planistycznych do uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza
w Oleśnie.
Wojewoda Opolski w dniu 16 listopada 2009 r.
pismem Nr IG.VI.GF-7042-231/09 zawiadomił
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie
o zakresie postępowania nadzorczego, które dotyczy naruszenia 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.) poprzez brak zamieszczenia
w tekście ww. uchwały zapisu o jej zgodności ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno oraz faktycznego braku zgodności ze studium terenu
oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały Nr XLV/272/09 jako „5MNU”, ponadto poinformował o innych wynikłych uchybieniach, do
których zaliczył naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
poprzez sporządzenie załącznika graficznego do
uchwały w niewłaściwej skali, tzn. 1:2000, nieuporządkowanie oznaczenia terenu „PU” oraz
nieprawidłowe oznaczenie na załączniku graficznym terenu „2PU” jako „2P, U”.
W toku prowadzonej oceny procedury planistycznej Burmistrz Olesna przedłożył Wojewodzie
Opolskiemu tekst studium gminy Olesno wraz
z rysunkiem studium stanowiącym załącznik graficzny do studium gminy.
W wyniku dalszej analizy rysunku studium, Wojewoda stwierdził dodatkowo niezgodność załącznika graficznego studium w części dot. terenów
oznaczonych na rysunku planu jako: 6MN, 7MN
(część), 8MN (część).
Pismem z 17.11.2009 r. Nr III-7322/III/1/07
(otrzymanym 18.11.2009 r. faxem z Urzędu
Miejskiego w Oleśnie) Pan Piotr Antkowiak –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie odpowiedział na zarzuty wskazane w zawiadomieniu
Wojewody Opolskiego z 16.11.2009 r., podnosząc m.in. to, że projekt uchwały, który został
przekazany do organów uzgadniających, zawierał
zapis co do zgodności ze studium i został przedłożony do wglądu organowi przeprowadzającemu
ocenę uchwały w dniu 16.11.2009 r., powołując
się, iż jest to jedynie techniczny błąd przy redagowaniu ostatecznego tekstu uchwały, a nie niezgodność z jej treścią. Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie złożył również wyjaśnienia
dot. pozostałych uwag wskazanych w zawiadomieniu Wojewody Opolskiego z 16.11.2009 r.
W wyniku analizy uchwały Nr XLV/272/09
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 października
2009 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie Wojewoda Opolski stwierdził,
iż w treści uchwały brak jest zapisu o zgodności
uchwalonej uchwały w sprawie planu miejscowe-
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go ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno oraz
faktycznej z nim zgodności, co bezpośrednio wynika z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wskazana w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym niezgodność pomiędzy zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, i planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie uchwalonym na podstawie
uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 14 października 2009 r. dotyczy:
1) braku zapisu o zgodności ocenianej uchwały
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno,
2) braku faktycznej zgodności przeznaczenia
terenów w studium i w planie, a oznaczonych na
załączniku graficznym do uchwały Nr XLV/
272/09 jako 5MNU oraz terenów: 6MN, 7MN
(część), 8MN (część).
Ad. pkt 1
Z przedłożonego wyjaśnienia Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Oleśnie nie wynika, iż projekt
uchwały przedstawionej do uchwalenia przez Radę
Miejską w Oleśnie, zawierał w swoim zapisie
stwierdzenie zgodności jej ze studium gminy Olesno.
Natomiast tekst uchwały uchwalony przez Radę, a podpisany przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Oleśnie i przedłożony Wojewodzie
Opolskiemu do oceny w dniu 26 października
2009 r. nie zawierał takiego zapisu.
Ad. pkt 2
Teren, który na rysunku studium oznaczony jest
kolorem fioletowym i opisany jako: Obszar koncentracji działalności gospodarczej na załączniku graficznym do uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej
w Oleśnie posiada oznaczenie 5MNU – zabudowa
mieszkaniowa z usługami, podczas, gdy zgodnie
z § 18 ust. 1 ocenianej uchwały w sprawie planu
miejscowego, dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1 - 5MNU (a więc również dla
obszaru spornego 5MNU) ustalony został jako:
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi nieprodukcyjne;
przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona oraz
urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
w tym miejsca postojowe.
Podobnie teren, który na rysunku studium
oznaczony jest kolorem fioletowym ze szrafurą
i opisany jako: Obszary rozwoju funkcji gospodarczych (przemysł, rzemiosło, handel hurtowy), na
załączniku graficznym do uchwały Nr XLV/
272/09 Rady Miejskiej w Oleśnie posiada on
oznaczenia: 6MN, 7MN (część), 8MN (część)
- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, podczas, gdy zgodnie z § 17 ust. 1 ocenianej uchwa-
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ły w sprawie ww. planu miejscowego, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem
1 - 13MN (a więc również dla obszarów spornych: 6MN, 7MN (część), 8MN (część) ustalony
został jako: przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; przeznaczenie
dopuszczalne - usługi nieprodukcyjne oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
w tym miejsca postojowe.
Zgodnie z wyrokiem WSA w Olsztynie
– II SA/Ol550/07 z dnia 9 października 2007 r. oraz
potwierdzającym go wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie – Sygn. akt II OSK
32/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r.: (…) Ustalenia
studium wiążą organy gminy przy sporządzaniu
planu miejscowego, co wynika z art. 9 ust. 4 ustawy [o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]. (…) Zasadą wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy jest możliwość uchwalenia planu miejscowego
przez radę gminy dopiero po stwierdzeniu jego
zgodności z ustaleniami studium. Wymóg stwierdzenia zgodności planu ze studium jest wymogiem
bezwarunkowym i nie jest to wymóg jedynie formalny. Nawet, jeśli rada stwierdzi w uchwale tą
zgodność, to kwestia zgodności planu miejscowego
podlega ocenie organu nadzoru i sądu administracyjnego w razie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Organy gminy mają bezwzględny obowiązek doprowadzić projekt planu miejscowego do
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (…).
Ponadto w tym samym wyroku, NSA wskazał,
iż (…) Uzgodnienie projektu planu miejscowego
[w trybie art. 17 ust. 7 ustawy o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przyp.] nie jest
tożsame z oceną zgodności uchwalonego planu
miejscowego z przepisami obowiązującego prawa.
Wojewoda działał pierwotnie jako organ uzgadniający, a po uchwaleniu uchwały będącej przedmiotem
rozstrzygnięcia nadzorczego, jako organ nadzoru.(…). Zatem fakt dotyczący zawarcia zapisu
o zgodności ze studium w projekcie uchwały przekazanej Wojewodzie Opolskiemu, jako organowi
dokonującemu uzgodnień projektu planu miejscowego w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi,
nie czynił zadość konieczności umieszczenia takiego
zapisu w tekście uchwały uchwalonej przez gminę.
Wobec wykazanej wyżej sprzeczności z prawem uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r.
w związku z naruszeniem zasad sporządzania
planu miejscowego, w szczególności niezgodności tego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Olesno – orzeczono jak na wstępie w myśl
art. 91 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Na podstawie art. 98 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.), w związku
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze
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zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie
30 dnia od daty jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-238/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2009 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.) oraz 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.), stwierdzam
nieważność uchwały Nr XXXII/308/09 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 października 2009 r., Rada
Miejska w Namysłowie, działając na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie 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, poz.
717 ze zm.), podjęła uchwałę Nr XXXII/308/09
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu
2 listopada 2009 r.
W piśmie z dnia 19 listopada 2009 r., organ
nadzoru zawiadomił Gminę o wszczęciu z urzędu
postępowania nadzorczego, dotyczącego ww.
uchwały z powodu braku zgodności pomiędzy ustaleniami przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
a ustaleniami dotychczas obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów.
Zgodnie z regulacją zawartą w art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, podstawę do
stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy
w całości lub w części stanowi naruszenie zasad
sporządzania miejscowego planu, istotne naru-

szenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie.
W dniu 29 października 2009 r., Rada Miejska
w Namysłowie, po stwierdzeniu zgodności ze
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów”, podjęła uchwałę Nr XXXII/308/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Rysunek
planu, sporządzony w skali 1:2000, stanowiący
załącznik nr 1 do ww. uchwały zawiera wyrys
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, przyjętego uchwałą Nr XXXII/307/09 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r.
Stwierdzenie zgodności przedmiotowego planu
ze wskazanym wyżej studium nie jest możliwe,
bowiem w dniu 27 listopada 2009 r. Wojewoda
Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VINC-7042-239/09,
stwierdzające
nieważność
uchwały Nr XXXII/307/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów” z powodu naruszenia zasad sporządzania
tego aktu planistycznego. Należy dodać, że Burmistrz Namysłowa prowadził procedury zmiany
tych dokumentów równolegle.
Wyeliminowanie z obrotu prawnego powyższej
uchwały spowodowało, że Rada Miejska w Namysłowie nie mogła powołać tej regulacji jako
podstawy stwierdzenia zgodności z przyjętym
planem. Ponadto, poprzez stwierdzenie nieważności dokonanej zmiany studium, „odżyły” ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
przyjętego uchwałą Nr XXXV/389/97 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 1997 r.
Na tej podstawie należy stwierdzić, że poprzez
brak zgodności zapisów ww. planu z zapisami
obowiązującego studium doszło do naruszenia
zasad sporządzania planu, określonych w art. 15
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ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2006 r.
(sygn. akt II SA/Bk 906/05) stwierdzono, że:
„pod pojęciem trybu procedury planistycznej będzie się mieściło formalne, stwierdzenie zgodności rozwiązań planu ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, poprzedzające uchwalenie planu, natomiast w pojęciu zasad sporządzania planu - merytoryczna tj. rzeczywista zgodność treści planu
z treścią owego studium”.
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Wobec wykazanej wyżej niezgodności z prawem uchwały Nr XXXII/308/09 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 29 października 2009 r.,
orzeczono jak na wstępie.
Na podstawie art. 98 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.), w związku
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), 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
Marek Świetlik
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.-KK—0911-1-114/2009
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2009 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,
nieważność uchwały Nr XLVII/336/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin – z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miejska
w Niemodlinie podjęła uchwałę Nr XLVII/336/09
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin.
Przedmiotowa uchwała została podjęta m.in.
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.), zwanej dalej ustawą lokalową.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy lokalowej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać
w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek
czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób,
które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły
po śmierci najemcy;
7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m ².
Z powyższego przepisu ustawy lokalowej wynika, że wskazane w nim elementy stanowią katalog otwarty, na co wskazuje użyte w przywołanym przepisie ustawy lokalowej wyrażenie
„w szczególności”. Jednocześnie są to elementy
obligatoryjne, do określenia których rada gminy
została obowiązana podejmując uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii
orzeczniczej. Odnosząc się do treści art. 21 ust. 3
ustawy lokalowej w uzasadnieniu wyroku z dnia
17 listopada 2004 r. (sygn. akt OSK 883/04, Lex
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Nr 164541), Naczelny Sąd Administracyjny
stwierdził, że „użyte w tym przepisie sformułowanie powinny określać w szczególności wskazuje, że kryteria, jakie mogą zostać zawarte
w uchwale rady gminy, nie zostały wymienione
w tej normie wyczerpująco z tym, że wyszczególnione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 3
przesłanki, rada gminy jest obowiązana uwzględnić w uchwale określającej zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy”. Podobny pogląd, wyraził Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 22.10.1998 r. (sygn.
akt III RN 71/88, OSNP 1999/23/738), przy okazji analizy art. 26 ust. 1 uchylonej już ustawy
z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, odnośnie charakteru jaki mają wymienione w tym przepisie
„w szczególności” czynniki wpływające na wysokość stawki czynszu regulowanego. Sąd Najwyższy stwierdził, że czynniki (na które ustawodawca
w szczególności kazał zwrócić uwagę), wskazane
wprost w przepisie ustawy, „należy traktować
jako obowiązujące w tym znaczeniu, że w każdym
wypadku muszą być uwzględnione w uchwale rady
gminy”.
W świetle powyższego stwierdzić należy, że
dla ważności uchwały rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, konieczne jest
uregulowanie w niej wszystkich kwestii, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 - 7 ustawy
lokalowej. Tymczasem w przedmiotowej uchwale
Rady Miejskiej w Niemodlinie brak jest regulacji
dotyczących:
wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony,
kryteriów wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego,
Przedmiotowa uchwała nie zawiera więc elementów obligatoryjnych określonych w art. 21
ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy lokalowej.
Rada Miejska w Niemodlinie zawarła w zaskarżonej uchwale zapisy dotyczące wysokości dochodu uprawniającej do zawarcia umowy najmu
lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony (§ 3
ust. 1 pkt 7 uchwały), jednak regulacje te zamieszczono w przepisach określających kryteria
pierwszeństwa, o jakich mowa w art. 21 ust. 3
pkt 3 ustawy lokalowej. Organ nadzoru nie kwestionuje uprawnienia rady gminy do określenia
wysokości dochodu jako jednego z kryteriów
pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony. Rada powinna jednak, decydując się na ustalenie kryterium dochodowego
jako jednego z warunkujących pierwszeństwo
zawarcia umowy najmu, określić je w innej wysokości, niż wysokość dochodu uprawniającą do
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zawarcia umowy najmu co do zasady. Zdaniem
organu nadzoru dochód, do określenia którego
rada gminy jest obowiązana na podstawie art. 21
ust. 3 pkt 1, to maksymalny dochód, jaki uprawnia do zawarcia umowy najmu lokalu należącego
do mieszkaniowego zasobu gminy. Z kolei kryteria pierwszeństwa, o jakich mowa w art. 21
ust. 3 pkt 3 powinny być ustalone w taki sposób,
aby mogły zostać zaspokojone potrzeby mieszkaniowe osób w najcięższej sytuacji materialnej
i mieszkaniowej. Skoro rada decyduje się na ustalenie wysokości dochodu jako jednego z takich
kryteriów, powinna ją określić na niższym poziomie niż wysokość dochodu uzasadniającą zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Stwierdzić zatem należy, że w przypadku ustalenia wysokości dochodu jako jednego
z kryteriów, na podstawie którego ocenia się, czy
wnioskodawcy przysługuje prawo pierwszeństwa
zawarcia umowy najmu, w prawidłowo realizującej delegację ustawową uchwale rady gminy
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
powinny się znaleźć regulacje wprowadzające
rozróżnienie wysokości dochodu dla dwóch różnych celów: ustalenia ogólnej zasady wynajmowania lokali (art. 21 ust. 3 pkt 1); ustalenia kryterium, na podstawie którego przyznaje się pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu (art. 21
ust. 3 pkt 3). Tymczasem w przedmiotowej
uchwale brak jest zapisów dotyczących wysokości dochodu, o którym mówi art. 21 ust. 3 pkt 1
ustawy lokalowej, co stanowi, jak wykazano wyżej, istotne naruszenie prawa, powodujące konieczność stwierdzenia nieważności uchwały
w całości.
W § 6 uchwały Rada określiła kryteria wyboru
osób, którym przysługuje prawo zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego. W ocenie organu nadzoru
tylko § 6 ust. 2 pkt 1 stanowi prawidłową realizację
delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy
lokalowej, poprzez określenie wysokości dochodu
uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego.
Określone w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały warunki
oddania w najem lokalu socjalnego mogłyby ewentualnie zostać zaliczone do kryteriów wyboru osób,
którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, jednak z uwagi na
umiejscowienie powyższego zapisu w paragrafie
dotyczącym przyznawania lokalu socjalnego, należy
rozumieć, że intencją Rady było uzależnienie możliwości zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego co
do zasady od spełnienia wskazanych warunków, co
więcej w przedmiotowej uchwale Rada w ogóle nie
zawarła postanowień dotyczących kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
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Omawiane zapisy uznać zatem należy za istotnie naruszające prawo poprzez wprowadzenie
dodatkowych, nie przewidzianych w ustawie
kryteriów, od spełnienia których uzależnione jest
zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, co
w konsekwencji powoduje zawężenie kręgu osób
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego. Tymczasem krąg tych osób wyczerpująco określił ustawodawca w art. 4 ust. 1 i 2
ustawy lokalowej. Z przepisów tych wynika, że
uprawnionymi są wszyscy członkowie wspólnoty
samorządowej, którzy posiadają niezaspokojone
potrzeby mieszkaniowe i którzy spełniają jednocześnie kryterium dochodowe. Potwierdza to
brzmienie przywołanego wyżej art. 21 ust. 3 pkt 1
ustawy lokalowej, który wskazuje ustalone przez
radę gminy kryterium dochodowe jako podstawowe w ustalaniu prawa do najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Brak wskazanych wyżej elementów uchwały
powoduje przyjęcie przez Radę Miejską regulacji
częściowej (niepełnej), co stanowi istotne naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
Ponadto organ nadzoru w toku badania legalności przedmiotowej uchwały stwierdził, że kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza
prawo w następujących zapisach:
W § 5 ust. 3 pkt 2 Rada postanowiła, że lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
gminy mogą być wynajmowane bez względu na
wysokość dochodu osobom, które mieszkają bez
tytułu prawnego na skutek rozwiązania umowy
najmu, jeżeli spełnią łącznie określone w lit. a - c
warunki. Zapis ten wprowadza kolejne, dodatkowe kryteria uzasadniające zawarcie umowy najmu
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lokalu z zasobu gminy, które nie znajduje oparcia
w przepisach ustawowych. W ocenie organu
nadzoru dodatkowe, niewymienione w art. 4 ust. 2
ustawy lokalowej kryteria, nie mogą stanowić
podstawy do zawarcia umowy najmu z osobami
spoza ustawowego kręgu, tj. takimi, które nie
spełniają przesłanek ustawowych, jakimi są przynależność do wspólnoty samorządowej oraz prowadzenie gospodarstwa o niskich dochodach.
(por. wyrok WSA w Opolu z dnia 18.10.2007 r.,
sygn. akt II SA/Op 330/07, LEX nr 356455).
W § 6 ust. 3 uchwały Rada zawarła regulacje
dotyczące możliwości przedłużenia najmu loalu
socjalnego. Zapis ten stanowi niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowej zawartej w art. 23
ust. 3 zd. pierwsze ustawy lokalowej.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak
na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Danuta Sobolewska
radca prawny
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli
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