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go. Z tre`ci tego przepisu wynika wprost, we  
30-dniowy termin, w jakim organ nadzoru jest 

wJadny ”“djąć r“zstrzygnięcie nadz“rcze, ”“winien 
być licz“ny “d daty d“ręczenia uchwaJy “rgan“wi 
nadz“ruŁ Śata d“ręczenia aktu (uchwaJy, zarządze-

nia) organowi nadzoru jest data jeg“ w”Jywu d“ 
siedziby “rganu (ｱ) Okresy, w których m“we na-

stą”ić ksztaJt“wanie ”raw lub “b“wiązków ”“dmio-

tów w ramach administracyjn“”rawnych st“sun-

ków materialnych, stan“wią terminy materialneŁ 
Terminy ”rawa materialneg“ są c“ d“ zasady nie-

”rzedJuwane i nie”rzywracalneŁ Nie ulegają tew ”rze-

rwaniu, a ich ”rzedJuwenie lub ”rzywrócenie jest 
d“”uszczalne tylk“ wówczas, gdy taką m“wliw“`ć 
”rzewidują ”rze”isy ”rawa “kre`lające terminŁ 
Uchybienie terminowi prawa materialnego powodu-

je skutek w ”“staci wyga`nięcia ”raw “ charakterze 
materialnym (ｱ)Ł 

Z ”isma Wójta Gminy Lubsza z dnia z 22Ł10Ł 
2010 r. nr RG.0155-13ł10 wynika, iw W“jew“da 
”rzychylając się d“ jeg“ ”r“`by, naruszyJby artŁ 91 
ustŁ 1 ustawy “ sam“rządzie gminnym, wydając 
r“zstrzygnięcie nadz“rcze d“tŁ uchwaJy nr LIIIł 
349ł2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 wrze`nia 
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pisarzowice  

i Garbów, Gmina Lubsza, ”“ u”Jywie terminu ”rze-

widzianeg“ w ”rawie materialnym ”rzysJugująceg“ 
“rgan“wi d“k“nującemu “cenę wwŁ uchwaJyŁ  

P“w“Jując się ”“n“wnie na wyr“k WSA w O”o-

lu z dnia 3 grudnia 2009 r. Sygn akt II SA/Op 

168ł09 (ｱ) bez znaczenia na bieg terminu ”“z“sta-

je fakt uzu”eJnienia ”rzez gminę d“kumentacji ”lani-

stycznej na wezwanie organu, sk“r“ data ”“cząt-

k“wa terminu d“ wydania r“zstrzygnięcia nad-

z“rczeg“ z“staJa ”recyzyjnie “kre`l“na ”rzez usta-

w“dawcę i jest nią data ”rzedJ“wenia uchwaJy,  
a termin ”rawa materialneg“ nie m“we ulec zawie-

szeniu ani ”rzedJuweniu (ｱ)Ł 

P“wywsze “znacza, iw brak d“ręczenia “rgan“wi 
nadzoru dokumentacji prac planistycznych, po-

twierdzającej ”rze”r“wadzenie `ci`le “kre`l“nej 
procedury dot. uchwalenia planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ gminy, “kre`l“nej w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. nr 80, poz. 717 

ze zmŁ) “raz r“z”“rządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz. U z 2003 r. nr 164, poz. 

1587), uniem“wliwiJ“ “rgan“wi nadz“ru ｦ Wojewo-

dzie Opolskiemu - wykonanie jego ustawowego 

“b“wiązkuŁ  
W związku z ist“tnym naruszeniem trybu ”o-

”rzez nied“ręczenie “rgan“wi nadz“ru d“kumentacji 
”rac ”lanistycznych d“tŁ uchwaJy nr LIIIł349ł2010 
Rady Gminy Lubsza z dnia 23 wrze`nia 2010 rŁ, ｦ 

“rzecz“n“ jak na wstę”ie w my`l artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ 
ustawy “ sam“rządzie gminnym w“bec naruszenia 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. “ sam“rządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zmŁ), w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 
sier”nia 2002 rŁ Praw“ “ ”“stę”“waniu ”rzed są-
dami administracyjnymi (Dz. U z 2002 r. nr 153, 

poz. 1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie m“we 
być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Admini-

stracyjneg“ w O”“lu, za m“im ”“`rednictwem,  
w terminie 30 dnia “d daty jeg“ d“ręczeniaŁ 
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) stwierdzam niewawno`ć uchwaJy nr XLł295/ 

2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 wrze-

`nia 2010 rŁ w sprawie zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzą-
stowice, z powodu istotnego naruszenia prawa. 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 28 wrze`nia 2010 rŁ Rada Gminy 

Chrząst“wice uchwaliJa uchwaJę nr XLł295ł2010  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzenneg“ wsi Chrząst“wiceŁ 
Przedmi“t“wa uchwaJa ”“djęta z“staJa na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy  

“ sam“rządzie gminnym, który stan“wi “gólną 
n“rmę k“m”etencyjną d“ ”“dejm“wania uchwaJ 
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w s”rawach uchwalania miejsc“wych ”lanów 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-

stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze 

zm.). 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan 

uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgod-

n“`ci z ustaleniami studium, r“zstrzygając jedno-

cze`nie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu 
planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w pla-

nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, “raz 
zasadach finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach publicznychŁ Czę`ć tekst“wa ”lanu 
stan“wi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna “raz wy-

magane r“zstrzygnięcia stan“wią zaJączniki d“ 
uchwaJyŁ 

W dniu 14 ”audziernika 2010 rŁ ”rzedJ“w“n“ 
W“jew“dzie O”“lskiemu d“kumentację ”rac ”la-

nistycznych d“ uchwaJy nr XLł295ł2010 Rady 

Gminy Chrząst“wice z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

r“wania ”rzestrzenneg“ wsi Chrząst“wiceŁ 
W wyniku analizy wwŁ uchwaJy Rady Gminy 

Chrząst“wice z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ “raz ”“ 
sprawdzeniu dokumentacji prac planistycznych do 

tejwe uchwaJy, W“jew“da O”“lski w dniu 28 ”au-
dziernika 2010 r. pismem nr IG.VI.GF-7042-

203ł10 zawiad“miJ Przew“dnicząceg“ Rady Gmi-

ny Chrząst“wice “ zakresie wszczęteg“ ”“stę-
”“wania nadz“rczeg“, które d“tyczy naruszenia 
art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), tzn. istotnego 

naruszenia trybu s”“rządzania ”lanu miejsc“we-

go, poprzez: 

1) nie”rzedJ“wenie d“w“dów ”“twierdzających 
wyk“nanie czynn“`ci “kre`l“nych w art. 17 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ), tznŁ d“k“nanie “gJ“szeL “raz “bwieszczeL 
“rganu ”rze”r“wadzająceg“ ”r“cedurę ”lanistyczną 
dla uchwaJy nr XXXVIł275ł2010 Rady Gminy 
Chrząst“wice z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwaJy nr XXVIł182ł2009 z dnia  
23 kwietnia 2009 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia d“ 
s”“rządzenia zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”o-

dar“wania ”rzestrzenneg“ wsi Chrząst“wice (zmia-

na zakresu zaJącznika graficzneg“ d“ wwŁ uchwaJy 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany 
planu miejscowego), 

2) naruszenie art. 17 pkt 6 lit. d ustawy po-

”rzez brak d“w“du ”rzekazania Prezes“wi Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej projektu ww. planu do 

zaopiniowania, wymaganej przepisami opinii Pre-

zesa Urzędu K“munikacji ślektr“nicznej w zakre-

sie telekomunikacji, 

3) naruszenie § 12 ”kt 5 r“z”“rządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U z 2003 r. nr 164, poz. 1587), tzn. brak 

r“zstrzygnięcia “rganu s”“rządzająceg“ ”r“jekt 
planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wnio-

sków zJ“w“nych d“ miejsc“weg“ ”lanu zag“s”o-

darowania przestrzennego. 

Pr“cedurę “”rac“wania zmiany miejsc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrząst“wice ”“”rzedziJ“ ”“djęcie ”rzez Radę 
Gminy Chrząst“wice uchwaJy nr XXVIł182ł2009 
z dnia 23 kwietnia 2009 rŁ w s”rawie ”rzystą”ie-

nia d“ s”“rządzenia zmiany miejsc“weg“ ”lanu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ wsi Chrząsto-

wice. Granice terenu “bjęteg“ wskazaną uchwaJą 
“ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia wwŁ zmiany ”la-

nu miejsc“weg“ ”rzedstawi“n“ na zaJączniku 
graficznym nr 1 d“ tejwe uchwaJyŁ Nastę”nie Wójt 
Gminy Chrząst“wice jak“ “rgan “d”“wiedzialny 
za przeprowadzenie procedury planistycznej do-

k“naJ st“s“wneg“ “bwieszczenia “raz “gJ“szenia 
uchwaJy nr XXVIł182ł2009 z dnia 23Ł04Ł2009 rŁ 
w trybie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu  

i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennymŁ Nastę”nym 
kr“kiem d“k“nanym ”rzez Wójta Gminy Chrzą-
st“wice byJ“ zawiad“mienie wJa`ciwych “rga-

nów, które z“staJ“ d“k“nane zg“dnie z artŁ 17 
”kt 2 cytŁ wywej ustawy (”ism“ z dnia 
27.11.2009 r. nr PP 7321 ｦ 3/09) oraz dokona-

nie k“lejnych czynn“`ci ”r“ceduralnych “kre`lo-

nych w art. 17 punkty od 3 do 6 ustawy z dnia 

27.03.2003 r. 

W dniu 26 maja 2010 r. Rada Gminy Chrzą-
st“wice ”“djęJa uchwaJę nr XXXVIł275ł2010  
w s”rawie zmiany uchwaJy nr XXVIł182ł2009  
z dnia 23 kwietnia 2009 rŁ w s”rawie ”rzystą”ie-

nia d“ s”“rządzenia zmiany miejsc“weg“ ”lanu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ wsi Chrząsto-

wiceŁ Celem zmiany uchwaJy Rady Gminy Chrzą-
stowice nr XXVI/182/2009 z dnia 23.04.2009 r. 

byJ“ r“zszerzenie zakresu zaJącznika graficzneg“ 
d“ tejwe uchwaJyŁ 

Z uwagi na zaistniaJy fakt, Wójt Gminy Chrzą-
stowice ｦ jak“ “rgan “d”“wiedzialny za wJa`ciwe 
przeprowadzenie ”r“cedury związanej ze zmianą 
”lanu miejsc“weg“, z“b“wiązany byJ d“ zacho-

wania trybu “kre`l“neg“ w artŁ 17 ”kt 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

tznŁ “gJ“szenie w ”rasie miejsc“wej “raz ”rzez 
“bwieszczenie, a takwe w s”“sób zwyczajowo 

”rzyjęty w danej miejsc“w“`ci, “ ”“djęciu 
uchwaJy “ ”rzystą”ieniu (a więc takwe “ zmianie 
jej zakresu) d“ s”“rządzania ”lanu, “kre`lając 
f“rmę, miejsce i termin skJadania wni“sków d“ 
”lanu, nie krótszy niw 21 dni “d dnia “gJ“szenia. 

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem z dnia 7 maja 

2008 rŁ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego 
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w Olsztynie Sygn. akt II S.A./Ol 179/08: (ｱ) Organ 
wyk“nawczy gminy, zaniechawszy “gJ“szenia 

uchwaJy zamieniającej uchwaJę w s”rawie ”rzystą-
”ienia d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zago-

s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ w s”“sób wskazany 
w art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

r“waniu ”rzestrzennym, uniem“wliwia “bywatel“m 
skJadanie wni“sków d“ miejsc“weg“ ”lanu zago-

s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ i narusza “kre`l“ne  
w art. 6 ust. 2 tej ustawy prawo podmiotowe oby-

wateli d“ ksztaJt“wania sweg“ ”rawa wJasn“`ci  
w granicach “kre`l“nych ustawą, a w szczególno-

`ci d“ zag“s”“dar“wania terenu, d“ któreg“ ma 
tytuJ ”rawny (ｱ) zg“dnie z warunkami ustalanymi 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego albo decyzji o warunkach zabudowy  

i zag“s”“dar“wania terenu, jeweli nie narusza t“ 
chronionego prawem interesu publicznego oraz 

“sób trzecich “raz “chr“ny wJasneg“ interesu 
”rawneg“ ”rzy zag“s”“dar“waniu terenów nalewą-
cych d“ innych “sób lub jednostek organizacyjnych. 

Zatem zg“dnie z wwŁ wyr“kiem (ｱ) takie dziaJanie 
“rganu jak“ we ist“tnie narusza tryb s”“rządzania 
”lanu miejsc“weg“, wy”eJnia dys”“zycję artŁ 28 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym mówiąceg“, iw naruszenie zasad 

s”“rządzania ”lanu miejsc“weg“ lub ist“tne naru-

szenie trybu jeg“ s”“rządzania ”“w“dują niewaw-
n“`ć uchwaJy rady gminy w caJ“`ci (ｱ)Ł  

Kolejnym istotnym naruszeniem procedury okre-

`l“nej w artŁ 28 ustawy “ ”lan“waniu i zag“s”“da-

rowaniu przestrzennym byJ“ naruszenie art. 17  

pkt 6 lit. d ustawy poprzez brak dowodu przekaza-

nia Prezes“wi Urzędu K“munikacji ślektr“nicznej 
projektu ww. planu do zaopiniowania, wymaganej 

”rze”isami “”inii Prezesa Urzędu K“munikacji ślek-

tronicznej w zakresie telekomunikacji. 

Art. 70 pkt 4 ustawy o wspieraniu rozwoju 

usJug i sieci telek“munikacyjnych (Śz. U z 2010 r. 

nr 106, poz. 675) z dniem 17.07.2010 r. wprowa-

dziJ zmianę d“ cytŁ ustawy “ ”lan“waniu i zag“s”o-

darowaniu przestrzennym (art. 17 pkt 6 lit. d usta-

wy) “kre`lającą “b“wiązek naJ“w“ny na “rgan ”rze-

”r“wadzający ”r“cedurę ”rac ”lanistycznych, ”“le-

gający na uzyskaniu “”inii “ ”r“jekcie ”lanu “d Pre-

zesa Urzędu K“munikacji ślektr“nicznej w zakresie 

telekomunikacji. W ocenianym planie miejscowym 

nie uzyskano wymaganej prawem opinii, co ozna-

cza, iw ”r“jekt uchwaJy w s”rawie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Lędziny, ”rzed jej uchwaleniem ”rzez Radę Gminy 
Chrząst“wice, ”“winien z“stać za“”ini“wany ”rzez 
ustalony w ustawie organ. 

P“nadt“ w ”rzedJ“w“nej do oceny dokumentacji 

”rac ”lanistycznych d“ uchwaJy nr XLł295ł2010 
Rady Gminy Chrząst“wice z dnia 28 wrze`nia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

r“wania ”rzestrzenneg“ wsi Chrząst“wice nie s”o-

rządz“n“ r“zstrzygnięcia “rganu s”“rządzającego 

projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia 

wni“sków zJ“w“nych d“ miejsc“weg“ ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego, co wskazuje na na-

ruszenie § 12 ”kt 5 r“z”“rządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 

nr 164, poz. 1587). 

 

W“bec wykazanej wywej s”rzeczn“`ci z ”rawem 
uchwaJy nr XLł295ł2010 Rady Gminy Chrząst“wi-

ce z dnia 28 wrze`nia 2010 rŁ w związku z ist“t-

nym naruszeniem trybu ｦ “rzecz“n“ jak na wstę”ie 
w my`l artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ ustawy “ sam“rządzie 
gminnym oraz art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zmŁ), w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 
sier”nia 2002 rŁ Praw“ “ ”“stę”“waniu ”rzed są-
dami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153, 

”“zŁ 1270 ze zmŁ), niniejsze r“zstrzygnięcie m“we 
być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Admini-

stracyjneg“ w O”“lu, za m“im ”“`rednictwem,  
w terminie 30 dnia “d daty jeg“ d“ręczeniaŁ 
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 z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zm.), stwierdzam niewawno`ć uchwaJy nr XLł296ł 

2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 wrze`nia 
2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego wsi Lędziny,  
z powodu istotnego naruszenia prawa. 


