
Projekt uchwały 

z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

 

Uchwała Nr  

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia ………………. 

 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na 

uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXI/225/2017 z dnia 20 marca 2017 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Kąty Opolskie  

 

 

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 54 §  1 i §  2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1369 

z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę z dnia  

3 sierpnia 2017 r.  Pana A. T. i Pana R. T. reprezentowanych przez radcę prawnego S.H. 

prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu dotyczącą   uchwały Rady Gminy Tarnów 

Opolski nr XXXI/225/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie. 

 

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania skargi i zawiadomienia 

skarżących o przekazaniu skargi, do podpisania odpowiedzi na skargę, oraz do ustanowienia 

pełnomocnika procesowego, który będzie reprezentował Radę Gminy Tarnów Opolski przed 

właściwym sądem administracyjnym. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na 

uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXI/225/2017 z dnia 20 marca 2017 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Kąty Opolskie  

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust 

2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIV/309/2014 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 24 czerwca 2014 r.   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie – 2, Rada Gminy Tarnów Opolski 

podjęła uchwałę  nr XXXI/225/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Katy Opolskie. 

 

W dniu 3 sierpnia 2017 r. (data wpływu do Rady Gminy Tarnów Opolski: 7 sierpnia 2017 r.) 

Pan A. T. i Pan R. T. reprezentowani przez radcę prawnego S. H. prowadzącego Kancelarię 

Radcy Prawnego w Opolu złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Opolu, za pośrednictwem Rady Gminy Tarnów Opolski. 

 

W skardze Kancelaria Prawna w imieniu skarżących wnosi o: 

1. Stwierdzenie nieważności uchwały w części jakiej dotyczy zmiany przeznaczenia  działek 

skarżących o numerach 873/240 oraz 874/240 w Katach Opolskich, objętych w planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi Katy Opolskie  oznaczeniem MN2, w zakresie jakim 

miały by zostać w części przeznaczone pod budowę drogi wewnętrznej, oznaczonej jako  

KDW 2 o szerokości drogi w liniach  rozgraniczających od 8 – 22 m.; wykreślenie z rzeczonego 

planu drogi wewnętrznej o oznaczeniu KDW 2 oraz oznaczenie działek wyłącznie jako MN2.5 

na całej jej szerokości, a nadto o wprowadzenie stosownych zmian w treści przedmiotowej 

uchwały. 

2. Zasądzenie od organu na rzecz skarżących kosztów postepowania, w tym kosztów zastępstwa 

procesowego, według norm przepisanych. 

 

Zgodnie z art. 54 §  2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. ) organ którego działanie 

jest przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Tarnów 

Opolski) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy w terminie 30 dni od dnia jej 

wniesienia.  

 

Opracowała: Teresa Mientus. 10.08.2017 r.  

 


