
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IFIII.4131.1.3.2016 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 14 stycznia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 

stwierdzam nieważność   

uchwały Nr 166/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  

we wschodniej części miasta Lublińca. 

 U z a s a d n i e n i e  

W dniu 7 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Lublińcu podjęła uchwałę Nr 166/XVI/2015 w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we 

wschodniej części miasta Lublińca. 

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Lublińca w dniu  

15 grudnia 2015 r. przekazał wymienioną uchwałę organowi nadzoru, celem zbadania jej zgodności z prawem. 

W myśl art. 85 i 86 ustawy o samorządzie gminnym, wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością gminną na 

podstawie kryterium zgodności z prawem. Uchwała gminy, która jest sprzeczna z prawem jest nieważna,  

a o nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego,  

o czym stanowi art. 91 ust. 1 wskazanej ustawy. 

Rada Miejska w Lublińcu podjęła powyższą uchwałę działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie  

z wyżej wymienionym przepisem ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu 

normatywnego. Wydanie takiego tekstu jest obowiązkowe nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był  

on nowelizowany. 

W przedmiotowym przypadku ujednolicono uchwałę Nr 353/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 

26 listopada 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we 

wschodniej części miasta Lublińca, która podlegała jednorazowej nowelizacji, w związku z podjętą uchwałą  

nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy 

Klonowej. 

Tekst jednolity, to tekst aktu prawnego, na który zostały naniesione wszystkie zmiany wynikające z aktów 

nowelizujących dany akt, które weszły w życie do dnia dokonywania ujednolicenia włącznie  

i są opracowywane przez organ ustawowo do tego upoważniony i ogłaszane w sposób urzędowy. Zasady 
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sporządzania tekstów jednolitych aktów normatywnych zostały szczegółowo określone w § 98 i nast. 

załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 110 tych Zasad przepisy te znajdują odpowiednie 

zastosowanie do aktów prawa miejscowego. 

Zgodnie z § 2 kontrolowanej uchwały ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpiło w formie obwieszczenia Rady 

Miejskiej w Lublińcu, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały. 

Analiza zapisów uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia 

wskazuje, że obwieszczenie jednolitego tekstu uchwały zawiera jedynie treść Nr 353/XXXIV/08 Rady 

Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca wraz ze zmianą w tekście wynikającą  

z uchwały nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Lublińca  

w rejonie ulicy Klonowej. Natomiast nie dołączono załącznika graficznego stanowiącego część uchwały w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również rozstrzygnięcia o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. Tym samym organ 

uchwalający wykazał się niekonsekwencją w opracowywaniu niniejszego obwieszczenia, gdyż zgodnie  

z art. 20 ust. 1 ustawy  dnia 27  marca  2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z zm.) część tekstowa stanowi treść uchwały, część graficzną oraz 

wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Przyjmując zatem, iż część graficzna jest 

uszczegółowieniem, uzupełnieniem i wyjaśnieniem części tekstowej oraz ma moc wiążącą, to postanowienia 

planu należy odczytywać łącznie, uwzględniając zarówno część tekstową, jak i graficzną, tym bardziej,  

że zgodnie z  § 2 ust. 1 i 2 ujednoliconej uchwały wynika, iż brakujące załączniki są jej integralną częścią. 

Wziąwszy wszystkie powyższe okoliczności pod uwagę należy uznać, że uchwała Nr 166/XVI/2015 Rady 

Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca, 

narusza wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym przepisy i nie może funkcjonować w obrocie 

prawnym, w związku z czym wydanie niniejszego rozstrzygnięcia stało się konieczne i uzasadnione. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni 

od jego doręczenia. 

  

  

  

 
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury 

 

 

Aleksandra Makarucha 

 

Otrzymują:   

1. Rada Miejska w Lublińcu, 

2. a/a TM 
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