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Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

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

z 2001 r. Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ), w związku 
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 2002 rŁ 
Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze 

zmŁ), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być zaskar-

wone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w O”olu, za moim ”o`rednictwem, w terminie  

30 dnia od daty jego doręczeniaŁ 
 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-238/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 1 grudnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

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

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXIIł3Ń8łŃ9 Rady 
Mie–s—ie– w NamysJowie z dnia 29 ”audzierni—a 
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta NamysJów. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 29 ”audziernika 2009 rŁ, Rada 
Miejska w NamysJowie, 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 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

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

717 ze zmŁ), ”odjęJa uchwaJę Nr XXXII/308/09  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Namy-

sJówŁ 
UchwaJa w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 

2 listopada 2009 r.  

W ”i`mie z dnia 19 listo”ada 2009 rŁ, organ 
nadzoru zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu 
”ostę”owania nadzorczego, dotyczącego wwŁ 
uchwaJy z ”owodu braku zgodno`ci ”omiędzy usta-

leniami ”rzyjętej zmiany miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego miasta NamysJów  
a ustaleniami dotychczas obowiązującego studium 
uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy NamysJówŁ  
źgodnie z regulacją zawartą w artŁ 28 ustŁ 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, ”odstawę do 
stwierdzenia niewawno`ci uchwaJy rady gminy  
w caJo`ci lub w czę`ci stanowi naruszenie zasad 

s”orządzania miejscowego ”lanu, istotne naru-

szenie trybu jego s”orządzania, a takwe narusze-

nie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresieŁ  
W dniu 29 ”audziernika 2009 rŁ, Rada Miejska 

w NamysJowie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze 
ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego miasta NamysJówｬ, ”od-

jęJa uchwaJę Nr XXXIIł308ł09 w s”rawie uchwa-

lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego miasta NamysJówŁ Rysunek 
”lanu, s”orządzony w skali 1:2000, stanowiący 
zaJącznik nr 1 do wwŁ uchwaJy zawiera wyrys 
ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego miasta NamysJów, ”rzy-

jętego uchwaJą Nr XXXII/307/09 Rady Miejskiej 

w NamysJowie z dnia 29 ”audziernika 2009 rŁ  
Stwierdzenie zgodno`ci ”rzedmiotowego planu 

ze wskazanym wywej studium nie jest mowliwe, 
bowiem w dniu 27 listopada 2009 r. Wojewoda 

O”olski wydaJ rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-

NC-7042-239ł09, stwierdzające niewawno`ć 
uchwaJy Nr XXXII/307/09 Rady Miejskiej w Na-

mysJowie z dnia 29 ”audziernika 2009 r. w spra-

wie zmiany ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Namy-

sJówｬ z ”owodu naruszenia zasad s”orządzania 
tego aktu ”lanistycznegoŁ Nalewy dodać, we Bur-

mistrz NamysJowa ”rowadziJ ”rocedury zmiany 
tych dokumentów równolegleŁ  

Wyeliminowanie z obrotu ”rawnego ”owywszej 
uchwaJy s”owodowaJo, we Rada Miejska w Na-

mysJowie nie mogJa ”owoJać tej regulacji jako 
”odstawy stwierdzenia zgodno`ci z ”rzyjętym 
planem. Ponadto, poprzez stwierdzenie niewaw-
no`ci dokonanej zmiany studium, ｭodwyJyｬ usta-

lenia studium uwarunkowaL i kierunków zago-

s”odarowania ”rzestrzennego gminy NamysJów, 
”rzyjętego uchwaJą Nr XXXV/389/97 Rady Miej-

skiej w NamysJowie z dnia 22 grudnia 1997 rŁ 
Na tej ”odstawie nalewy stwierdzić, we ”o”rzez 

brak zgodno`ci za”isów wwŁ ”lanu z zapisami 

obowiązującego studium doszJo do naruszenia 
zasad s”orządzania ”lanu, okre`lonych w artŁ 15 
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ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym.  

W wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyj-

nego w BiaJymstoku z dnia 20 kwietnia 2006 r. 

(sygnŁ akt II SAłBk 906ł05) stwierdzono, we: 
ｭ”od ”ojęciem trybu procedury planistycznej bę-
dzie się mie`ciJo formalne, stwierdzenie zgodno-

`ci rozwiązaL ”lanu ze studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy, ”o”rzedzające uchwalenie ”lanu, nato-

miast w ”ojęciu zasad s”orządzania ”lanu - mery-

toryczna tjŁ rzeczywista zgodno`ć tre`ci ”lanu  
z tre`cią owego studiumｬŁ 

Wobec wykazanej wywej niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXIIł308ł09 Rady Miejskiej  
w NamysJowie z dnia 29 ”audziernika 2009 rŁ, 
orzeczono jak na wstę”ieŁ 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 r. 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 administra-

cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), ni-

niejsze rozstrzygnięcie mowe być zaskarwone do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opo-

lu, za moim ”o`rednictwem, w terminie 30 dni od 
daty jego doręczeniaŁ  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.-KKｧ0911-1-114/2009 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

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

niewawno`ć uchwaJy Nr XLVII/336/09 Rady Miej-

skiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2009 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skJad mieszkaniowego zasobu Gminy Nie-

modlin ｦ z powodu istotnego naruszenia prawa.  

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miejska  

w Niemodlinie ”odjęJa uchwaJę Nr XLVII/336/09  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skJad mieszkaniowego zasobu Gminy Nie-

modlin. 

Przedmiotowa uchwaJa zostaJa ”odjęta mŁinŁ 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-

torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 

”ozŁ 266 ze zmŁ), zwanej dalej ustawą lokalowąŁ  
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy lokalowej za-

sady wynajmowania lokali wchodzących w skJad 
mieszkaniowego zasobu gminy ”owinny okre`lać 
w szczególno`ci: 

1) wysoko`ć dochodu gos”odarstwa domo-

wego uzasadniającą oddanie w najem lub w ”od-

najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu so-

cjalnego, oraz wysoko`ć dochodu gos”odarstwa 
domowego uzasadniającą zastosowanie obniwek 
czynszu; 

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnio-
skodawcę do ich poprawy; 

3) kryteria wyboru osób, którym ”rzysJuguje 
”ierwszeLstwo zawarcia umowy najmu lokalu na 

czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 

4) warunki dokonywania zamiany lokali wcho-

dzących w skJad mieszkaniowego zasobu gminy 
oraz zamiany ”omiędzy najemcami lokali nalewą-
cych do tego zasobu a osobami zajmującymi loka-

le w innych zasobach; 

5) tryb roz”atrywania i zaJatwiania wniosków  
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony  

i o najem lokali socjalnych oraz s”osób ”oddania 
tych s”raw kontroli s”oJecznej; 

6) zasady ”ostę”owania w stosunku do osób, 
które ”ozostaJy w lokalu opuszczonym przez na-

jemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstą”iJy 
”o `mierci najemcy; 

7) kryteria oddawania w najem lokali o po-

wierzchni uwytkowej ”rzekraczającej 80 m ²Ł 
ź ”owywszego ”rze”isu ustawy lokalowej wy-

nika, we wskazane w nim elementy stanowią ka-

talog otwarty, na co wskazuje uwyte w ”rzywoJa-

nym ”rze”isie ustawy lokalowej wyrawenie  
ｭw szczególno`ciｬŁ Jednocze`nie są to elementy 
obligatoryjne, do okre`lenia których rada gminy 
zostaJa obowiązana ”odejmując uchwaJę w s”ra-

wie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skJad mieszkaniowego zasobu gminyŁ Stanowi-

sko to znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii 

orzeczniczejŁ Odnosząc się do tre`ci artŁ 21 ustŁ 3 
ustawy lokalowej w uzasadnieniu wyroku z dnia 

17 listopada 2004 r. (sygn. akt OSK 883/04, Lex 


