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akt ”rawa miejscowego, o którym mowa w artŁ 40 

ustŁ 1 ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie  
z art. 13 ”kt 2 ustawy o ogJaszaniu aktów nor-

matywnych i niektórych innych aktów ”rawnych 
”odlega ”ublikacji w wojewódzkim dzienniku 
urzędowymŁ W `wietle artŁ 4 ustŁ 1 wwŁ ustawy 
akty normatywne, zawierające ”rze”isy ”o-

wszechnie obowiązujące, ogJaszane w dzienni-

kach urzędowych wchodzą w wycie ”o u”Jywie 
czternastu dni od dnia ich ogJoszenia, chyba we 
dany akt normatywny okre`li termin dJuwszyŁ  
W ust. 2 art. 4 ww. ustawy ustawodawca wska-

zuje, we w uzasadnionych ”rzy”adkach akty ”ra-

wa miejscowego mogą wchodzić w wycie w krót-

szym niw czterna`cie dni terminie, a jeweli wawny 
interes ”aLstwa wymaga natychmiastowego wej-

`cia w wycie aktu normatywnego i zasady demo-

kratycznego ”aLstwa ”rawnego nie stoją temu na 
”rzeszkodzie, dniem wej`cia w wycie mowe być 
dzieL ogJoszenia tego aktu w dzienniku urzędo-

wymŁ Jednakwe, w ocenie organu nadzoru, ”rze-

widzianej w artŁ 4 ustŁ 2 wwŁ ustawy mowliwo`ci 
wej`cia w wycie aktu ”rawa miejscowego w ter-

minie krótszym niw czterna`cie dni od dnia ogJo-

szenia - jako wyjątku od reguJy - nie nalewy inter-

”retować rozszerzającoŁ 
Konstytucyjna zasada dotycząca obowiązywa-

nia ”rawa wynikająca z artŁ 88 ustŁ 1 Konstytucji 
Rzeczy”os”olitej Polskiej stanowi, iw warunkiem 
wej`cia w wycie aktów ”rawa miejscowego jest 
ich ogJoszenie, za` ustŁ 2 stanowi, we zasady  

i tryb ogJaszania aktów normatywnych okre`la 
ustawaŁ Ustawą tą jest ustawa z dnia 20 li”ca 
2000 rŁ o ogJaszaniu aktów normatywnych i nie-

których innych aktów ”rawnychŁ Równiew artŁ 42 
ustawy o samorządzie gminnym, stanowi, we 
zasady i tryb ogJaszania aktów ”rawa miejscowe-

go okre`la ustawa z 20 li”ca 2000 rŁ o ogJaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych.  

W ocenie organu nadzoru warunkiem wej`cia 
w wycie aktów ”rawa miejscowego, do których 
bezs”ornie nalewy badana uchwaJa, jest ich ”ubli-

kacja w s”osób okre`lony w artŁ 4 ustŁ 1 oraz 
artŁ 13 ”kt 2 ustawy o ogJaszaniu aktów norma-

tywnych i niektórych innych aktów ”rawnychŁ 
Prze”isy te stanowią, we akty normatywne, za-

wierające ”rze”isy ”owszechnie obowiązujące, 
ogJaszane w wojewódzkich dziennikach urzędo-

wych wchodzą w wycie ”o u”Jywie czternastu dni 
od daty ich ogJoszenia, chyba we dany akt okre`li 
termin dJuwszyŁ Rada Gminy PakosJawice ”rzewi-

dując w § 4 ”rzedmiotowej uchwaJy jej wej`cie  
w wycie z dniem ”odjęcia, a więc ”rzed dniem jej 
ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa O”olskiego w rawący s”osób naruszyJa zasa-

dy ”ublikacji i wej`cia w wycie aktów ”rawa miej-

scowego.   

Powywsze skutkuje konieczno`cią stwierdzenie 
niewawno`ci uchwaJy w caJo`ciŁ 

Mając na uwadze ”owywsze argumenty 
stwierdzam, jak na wstę”ieŁ 

W my`l artŁ 98 ustŁ 1 ustawy o samorządzie 
gminnym w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 
30 sier”nia 2002 rŁ ”rawo o ”ostę”owaniu ”rzed 
sądami administracyjnymi (ŚzŁ UŁ Nr 153, ”ozŁ 
1270 ze zmŁ) niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 
zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w O”olu za ”o`rednictwem Wojewody 
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego dorę-
czenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

  Barbara Bieluszewska 

  Śyrektor WydziaJu 

 Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
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 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 6 listopada 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXVIIł564łŃ9 Rady Miej-

s—ie– w Nysie z dnia ń2 ”audzierni—a 2ŃŃ9 r.  

w sprawie zmiany miejscowego ”lanu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego obszaru miej-

skiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka. 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 12 ”audziernika 2009 rŁ, Rada 
Miejska w Nysie, dziaJając na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1  

i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), podję-
Ja uchwaJę Nr XXXVII/564/09 w sprawie zmiany 

miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania 
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  

w rejonie ulicy Asnyka. 

UchwaJa w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 
14 ”audziernika 2009 rŁ  

W ”i`mie z dnia 4 listo”ada 2009 rŁ organ nad-

zoru zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu ”o-

stę”owania nadzorczego, dotyczącego ”rzedmio-

towej uchwaJy z ”owodu braku s”ójno`ci ”omiędzy 
tekstem wwŁ uchwaJy a rysunkiem ”lanu, stano-

wiącym zaJącznik nr 1 do ”owywszej uchwaJyŁ 
Przy”ominam, we ocenie ”od kątem zgodno`ci 

z prawem miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ”odlega zarówno tre`ć uchwaJy 
”rzyjmującej ten ”lan, jak równiew zaJączniki do 
tej uchwaJy, czyli czę`ć graficzna oraz rozstrzy-

gnięcia: o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu 
planu i o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasa-

dach ich finansowaniaŁ źgodnie z regulacją za-

wartą w artŁ 28 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, ”odstawę do stwierdzenia niewawno-

`ci uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub w czę`ci 
stanowi naruszenie zasad s”orządzania ”lanu 
miejscowego, istotne naruszenie trybu jego spo-

rządzania, a takwe naruszenie wJa`ciwo`ci orga-

nów w tym zakresie 

UchwaJa w s”rawie zmiany miejscowego ”la-

nu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego 
obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy 

Asnyka skJada się z tekstu zmiany miejscowego 
planu, rysunku planu w skali 1:1000 (stanowią-
cego zaJącznik nr 1 do uchwaJy) oraz rozstrzy-

gnięć, o których mowa w artŁ 20 ustŁ 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(stanowiących zaJączniki nr 2 i nr 3 do uchwaJy)Ł  
Stosownie do za”isu zawartego w § 3 wwŁ 

uchwaJy: ｭW miejscowym ”lanie ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego miasta Nysa  

w rejonie ulicy Asnyka zmienia się warunki zabu-

dowy obiektów usJugowych (w tym zawiązanych 
z usJugą gastronomii) na terenie oznaczonym  
w ”lanie symbolem Ś10jUH,A,KSｬŁ ź rysunku 
miejscowego ”lanu wynika natomiast, we niniej-

szym o”racowaniem objęto nie tylko obszar 
oznaczony symbolem Ś10jUH,A,KS, ale caJy te-

ren, dla którego obowiązuje uchwaJa Nr LVIł 
678/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  

26 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka. 

W `wietle ”rze”isów roz”orządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-

wie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), tekst planu miej-

scowego stanowi tre`ć uchwaJy rady gminy  
i jego redakcja ”rzybiera ”ostać ”rze”isów ”raw-

nychŁ Rysunek ”lanu jest z kolei zaJącznikiem 
graficznym do uchwaJy w s”rawie miejscowego 
”lanuŁ Reasumując, rysunek ”lanu obowiązuje  
w takim zakresie, w jakim tekst ”lanu odsyJa do 
ustaleL ”lanu wyrawonych graficznie na rysunkuŁ 
Nie mniej jednak, z § 8 ”owoJanej wywej regulacji 
wynika, we ｭna projekcie rysunku planu stosuje 

się nazewnictwo i oznaczenia umowliwiające jed-

noznaczne ”owiązanie ”rojektu rysunku planu  

z ”rojektem tekstu ”lanu miejscowegoｬ (co nale-

wy odnie`ć od”owiednio do rysunku i tekstu ”la-

nu)Ł Wszak, zaJącznik graficzny jest integralną 
czę`cią uchwaJy ”rzyjmującej miejscowy ”lan, nie 
za` odrębnym aktemŁ 

Odnosząc ”owywsze ustalenia na grunt rozpo-

znawanej s”rawy nalewy stwierdzić, we analiza prze-

kazanej do oceny uchwaJy w s”rawie miejscowego 
planu wskazuje na nies”ójno`ć ”omiędzy tekstem  
a czę`cią graficzną tej uchwaJy, w ten s”osób, we 
nie mowna jednoznacznie ”owiązać oznaczeL uwy-

tych na rysunku ”lanu (”oza obszarem objętym 
zmianą) z za”isami zawartymi w tre`ci uchwaJy, 
która odnosi się wyJącznie do terenu oznaczonego 
symbolem Ś10jUH,A,KSŁ ź tego względu, objęcie 
granicami o”racowania ”ozostaJych terenów byJo  
w rozpatrywanym przypadku bezprzedmiotowe.  

Powywsza nies”ójno`ć stanowi naruszenie zasad 
s”orządzania miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego, okre`lonych szczegóJowo w ”owo-

Janym wywej roz”orządzeniuŁ W takim ”rzy”adku 
ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe na-

ruszenie miaJo charakter istotnyŁ Oznacza to, we 
kawde naruszenie zasad s”orządzania miejscowego 
”lanu ”owinno skutkować stwierdzeniem niewaw-
no`ci uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub w czę`ciŁ  

Wobec wykazanej wywej niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXVII/564/09 Rady Miejskiej 

w Nysie z dnia 12 ”audziernika 2009 rŁ, orzeczo-

no jak na wstę”ieŁ 
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ U. 

z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ), w związku  
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami administracyj-

nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niniejsze 

rozstrzygnięcie mowe być zaskarwone do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w O”olu, za 
moim ”o`rednictwem, w terminie 30 dni od daty 
jego doręczeniaŁ  
 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
 


