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UCHWAŁA NR XLVI/    /2022 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Opolskiego 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329 i 655), uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Opolskiego numer IN.VII.743.28.2022.KM z dnia 27 maja 2022 r. w przedmiocie 
stwierdzenia częściowej nieważności Uchwały Nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z 28 kwietnia 
2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice-3”. 

§ 2. 1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania i reprezentowania 
skarżącej przed sądem administracyjnym, upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. 

2. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki może ustanawiać pełnomocników procesowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Uzasadnienie 

Wojewoda Opolski pismem znak IN.VII.743.28.2022.KM z dnia 27 maja 2022 r., w drodze 
rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność Uchwały Nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chróścice-3” w części. 

Stwierdzenie nieważności wstrzymuje wykonanie uchwały w zakresie objętym tym rozstrzygnięciem 
z dniem jego doręczenia. Od rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem organu nadzoru w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

 Rada Gminy Dobrzeń Wielki po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem oraz rozpatrzeniu sytuacji 
faktycznej i prawnej, stwierdza zasadność wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Opolskiego. 
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