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z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy lokalowej, 

lecz równiew w s”“sób nied“”uszczalny zm“dyfi-
k“waJa ”rze”isy ustaw“weŁ Kwestia ta z“staJa juw 
bowiem unormowana w art. 18 ustawy lokalowej, 

w my`l któreg“:  
ｭ1Ł Os“by zajmujące l“kal bez tytuJu ”rawneg“ 

są “b“wiązane d“ dnia “”równienia l“kalu c“ mie-

siąc uiszczać “dszk“d“wanieŁ 
2Ł ź zastrzeweniem ustŁ 3, “dszk“d“wanie, “ któ-

rym mowa w ust. 1, odpowiada wysoko`ci czynszu, 
jaki wJa`ciciel mógJby “trzymać z tytuJu najmu l“ka-

luŁ Jeweli “dszk“d“wanie nie ”“krywa ”“niesi“nych 
strat, wJa`ciciel m“we wądać “d “s“by, “ której mo-

wa w ustŁ 1, “dszk“d“wania uzu”eJniająceg“Ł 
3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego al-

bo socjalneg“, jeweli sąd “rzekJ “ wstrzymaniu 
wyk“nania “”równienia l“kalu d“ czasu d“starcze-

nia im takieg“ l“kalu, “”Jacają “dszk“d“wanie  
w wys“k“`ci czynszu alb“ innych “”Jat za uwywa-

nie l“kalu, jakie byJyby “b“wiązane “”Jacać, gdyby 
stosunek prawny nie wygasJŁｬ 

Uregul“wanie tej kwestii ”rzez ustaw“dawcę ”o-

zbawia “rgan jedn“stki sam“rządu teryt“rialneg“ 
prawa do stanowienia w tym zakresie norm o cha-

rakterze ”“wszechnie “b“wiązującym w dr“dze aktu 
wyk“nawczeg“, jakim jest ”rzedmi“t“wa uchwaJaŁ  
Z normatywnego charakteru wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

wynika k“nieczn“`ć f“rmuJ“wania zawartych w nim 
”“stan“wieL jedynie na ”“dstawie i w granicach 
u”“wawnienia ustaw“weg“, c“ “znacza, we w tre`ci 
takieg“ ”r“gramu nie m“gą znaleuć się regulacje 
nieznajdujące uzasadnienia w n“rmie zawierającej 
delegację ustaw“wąŁ źg“dnie z § 137 w związku  

z § 143 zaJącznika d“ r“z”“rządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 rŁ w s”rawie 
ｭźasad techniki ”raw“dawczejｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, ”“zŁ 
908) w uchwale i zarządzeniu nie ”“wtarza się ”rze-

”isów ustaw, ratyfik“wanych umów międzynar“do-

wych i r“z”“rządzeLŁ źJamanie teg“ zakazu i w”ro-

wadzenie d“ uchwaJy ”rze”isów ustaw“wych uznać 
nalewy za ist“tne naruszenie ”rawaŁ Tym bardziej 
sprzeczne z prawem jest dokonywanie zmian w za-

”isach ustaw“wych i regul“wanie niektórych kwestii 
w s”“sób “dmienny niw w ustawieŁ P“gląd taki ”o-

twierdzają liczne wyr“ki Naczelneg“ Sądu Admini-

stracyjnego (por. wyroki NSA: z dnia 30 stycznia 

2003 r., sygn. akt II SA/Ka 183/02; z dnia 19 sierp-

nia 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 508/02; z dnia  

14 ”audziernika 1999 rŁ, sygnŁ akt II SAłWr 
1179/98, OSS 2000/1/17).  

 

Mając na uwadze ”“wywsze, stwierdzam jak na 
wstę”ieŁ 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym, w związ-

ku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 2002 rŁ  
“ ”“stę”“waniu ”rzed sądami administracyjnymi  
(ŚzŁ UŁ Nr 153, ”“zŁ 1270 z ”óunŁ zmŁ) niniejsze 
r“zstrzygnięcie nadz“rcze m“we być zaskarw“ne d“ 
W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego w Opolu za 

”“`rednictwem W“jew“dy O”“lskieg“ w terminie 30 
dni “d dnia jeg“ d“ręczeniaŁ 

 

 z. up. Wojewody Opolskiego 

Danuta Sobolewska 

radca prawny w Wydziale Nadzoru i Kontroli 
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 z dnia 6 maja 2009 r. 

  

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”“zŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) w związku 
z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”“zŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXIIIł182ł2009 Rady 
Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kietrz, z powodu istotnego naruszenia prawa. 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 26 marca 2009 r. Rada Miejska 

w Kietrzu ”“djęJa uchwaJę Nr XXXIII/182/2009  

w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kietrz “bejmującą dziaJki nr 720ł1, 1090ł1, 1285 
z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. 



Źziennik UrzCdowy 
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Przedmi“t“wa uchwaJa z“staJa ”“djęta na ”“d-

stawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), który stanowi 

“gólną n“rmę k“m”etencyjną d“ ”“dejm“wania 
uchwaJ w s”rawach uchwalania miejsc“wych ”la-

nów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “raz  
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

ArtykuJ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym stan“wi między innymi, iw ”lan miej-

scowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego 

zg“dn“`ci z ustaleniami studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzennego 

gminy, r“zstrzygając jedn“cze`nie “ s”“s“bie r“z-

patrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą d“ za-

daL wJasnych gminy, “raz zasadach ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nychŁ Czę`ć tekst“wa ”lanu stan“wi tre`ć uchwa-

Jy, czę`ć graficzna “raz wymagane r“zstrzygnięcia 
stan“wią zaJączniki d“ uchwaJyŁ 

Zgodnie z art. 17 punkt 10) ustawy o plano-

waniu i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym wójt, 
burmistrz alb“ ”rezydent miasta “gJasza w ”rasie 
miejscowej oraz przez obwieszczenie, a takwe  
w s”“sób zwyczaj“w“ ”rzyjęty w danej miejsco-

w“`ci “ wyJ“weniu ”r“jektu ”lanu d“ publicznego 

wglądu na c“ najmniej 7 dni ”rzed dniem wyJ“we-

nia i wykJada ten ”r“jekt wraz z ”r“gn“zą “ddzia-

Jywania na `r“d“wisk“ d“ ”ubliczneg“ wglądu na 
okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym 

czasie dyskusją ”ubliczną nad ”rzyjętymi w ”ro-

jekcie ”lanu r“związaniamiŁ 
Termin ｭc“ najmniej 21 dniｬ ustan“wi“ny  

w wywej ”“w“Janym ”rzepisie ma charakter szcze-

gólnyŁ Nie jest t“ termin ”rawa ”r“ces“weg“,  
a jeg“ ist“tą jest stw“rzenie “bywatel“m m“wliwo-

`ci za”“znania się z ”r“jektem aktu ”rawa miej-

sc“weg“ jakim jest ”lan miejsc“wyŁ CaJy zatem  
21-dni“wy “kres wyJ“wenia ”r“jektu ”lanu musi 

”rzy”adać na dni r“b“cze urzędu, kiedy t“ m“wliwy 
jest ”ubliczny wgląd d“ wyJ“w“neg“ d“kumentuŁ 

Nie m“wna zatem w “kres 21 dni wliczać dni w“l-

nych “d ”racy, gdyw d“stę” d“ wyJ“w“neg“ ”r“jek-

tu ”lanu byJ w tym czasie niem“wliwyŁ P“wywsze 
stwierdzenie jest zgodne z uzasadnieniem prawnym 

zawartym w wyr“ku Naczelneg“ Sądu Administra-

cyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 1999 r. 

sygn. akt IV SA 1683/98. 

ź “bwieszczenia Burmistrza Kietrza (“gJ“sz“neg“ 
w “”“lskim d“datku ｭGazety Wyb“rczej z dnia  
17 - 18 stycznia 2009 rŁ) wynika, we termin wyJ“we-

nia projektu planu obejmuje okres od dnia 26 stycz-

nia 2009 r. do 20 lutego 2009 r. tj. 26 dni kalenda-

rz“wych, c“ ”“ uwzględnieniu dni w“lnych “d ”racy 
s”“w“d“waJ“, we wyJ“wenie d“ ”ubliczneg“ wglądu 
trwaJ“ 20 dniŁ 

Niedotrzymanie terminu, “kre`l“neg“ w artŁ 17 
punkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, powoduje naruszenie trybu 

s”“rządzania ”lanu i stwierdzenie przez organ nad-

z“ru niewawn“`ci ”rzedmi“t“wej uchwaJyŁ źg“dnie 
z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, naruszenie zasad 

s”“rządzania studium lub ”lanu miejsc“weg“, 
ist“tne naruszenie trybu ich s”“rządzania, a takwe 
naruszenie wJa`ciw“`ci “rganów w tym zakresie ｦ 

”“w“dują niewawn“`ć uchwaJy rady gminyŁ 
 

W“bec wykazanej wywej, niezg“dn“`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej 

w Kietrzu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany nr 2 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz ｦ 

orzeczono jak na wstę”ieŁ 
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 

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

z 2001 rŁ Nr 142, ”“zŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ),  
w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 
2002 rŁ Praw“ “ ”“stę”“waniu ”rzed sądami ad-

ministracyjnymi (ŚzŁ UŁ Nr 163, ”“zŁ 1270 z ”óunŁ 
zmŁ), niniejsze r“zstrzygnięcie m“we być zaskarwo-

ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjneg“  
w O”“lu, za m“im ”“`rednictwem, w terminie 30 
dni “d daty jeg“ d“ręczeniaŁ 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrekt“r WydziaJu Infrastruktury i Ge“dezji 
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