
UCHWAŁA NR XLIII.236.2021 
RADY GMINY KOMPRACHCICE 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dziekaństwo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) w związku  z art. 242 §  1 ustawy  z 14 czerwca 1960 r.  Kodeks  postępowania  
administracyjnego  (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Odrzuca się wniosek sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dziekaństwo z dnia 7 listopada 2021 roku  
o usunięcie naruszeń prawa w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Dziekaństwo uchwalonym 06 września 2017 r.  

2. Szczegółowe uzasadnienie przyczyn odrzucenia wniosku zawarte jest w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Komprachcice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII.236.2021 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 9 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie: 

Uchwała Nr XXVIII.196.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego 2017 poz. 2345 ogłoszony dnia 27.09.2017 r. ) została po uchwaleniu przekazana organowi 
nadzoru jakim jest Wojewoda Opolski, w ustawowym terminie do 7 dni. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym art. 91 ust. 1 organ nadzoru orzeka, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały, 
o nieważności uchwały i zgodnie z art. 2 może wstrzymać jej wykonanie. 

W przypadku tej uchwały organ nadzoru, jakim jest Wojewoda nie miał zastrzeżeń do uchwalonych 
rozwiązań planistycznych. Zgodnie z art. 93 ust 1, po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1, organ 
nadzoru mógł zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, ale w przypadku tej uchwały nadzór 
nie skorzystał ze swoich uprawnień. 

W chwili obecnej nie ma zatem podstaw prawnych do usunięcia naruszeń prawa w obowiązującym planie 
miejscowym wsi Dziekaństwo, gdyż takie naruszenia nie zostały stwierdzone przez organy powołane do 
badania zgodności uchwał Rady Gminy Komprachcice z obowiązującym prawem. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o odrzucenie wniosku sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 
Dziekaństwo.
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