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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCZE NR IG.VI ｦTD-7042-47/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

  

 z dnia 1 kwietnia 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 z ”óunŁ zmŁ)  
w związku z artŁ 28 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ 
zm.), stwierdzam niewawno`ć uchwaJy Nr XXXVIIł 
221ł09 Rady Miejskiej w Ole`nie z dnia 18 lutego 

2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego terenów ”oJowonych w rejonie 

ulic: Kluczborskiej, Lipowej, PowstaLców _ląskich 
i Akacjowej w Ole`nie, z ”owodu istotnego naru-

szenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 18 lutego 2009 r. Rada Miejska 

w Ole`nie ”odjęJa uchwaJę Nr XXXVIIł221ł09  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów ”oJowonych w rejonie ulic: 
Kluczborskiej, Li”owej, PowstaLców _ląskich  
i Akacjowej w Ole`nie, z ”owodu istotnego naru-

szenia prawa. 

Przedmiotowa uchwaJa zostaJa ”odjęta na ”od-

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

1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), który stanowi ogól-

ną normę kom”etencyjną do ”odejmowania uchwaJ 
w sprawach uchwalania miejscowych ”lanów zago-

spodarowania przestrzennego oraz art. 20 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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 przestrzennym 

stanowi między innymi, iw ”lan miejscowy uchwala 

rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno`ci z usta-

leniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania ”rzestrzennego gminy, rozstrzygając jed-

nocze`nie o s”osobie roz”atrzenia uwag do projektu 

planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznychŁ Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć 

uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzy-

gnięcia stanowią zaJączniki do uchwaJyŁ 

Zgodnie z art. 17 punkt 10 ustawy o planowa-

niu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym wójt, bur-

mistrz albo ”rezydent miasta ogJasza w ”rasie 
miejscowej oraz przez obwieszczenie, a takwe  
w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty w danej miejsco-

wo`ci o wyJoweniu ”rojektu ”lanu do publicznego 

wglądu na co najmniej 7 dni ”rzed dniem wyJowe-

nia i wykJada ten ”rojekt wraz z ”rognozą oddzia-

Jywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu na 
okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym 

czasie dyskusją ”ubliczną nad ”rzyjętymi w ”ro-

jekcie ”lanu rozwiązaniami. 

Termin ｭco najmniej 21 dniｬ ustanowiony w wy-

wej ”owoJanym ”rze”isie ma charakter szczególnyŁ 
Nie jest to termin prawa procesowego, a jego istotą 

jest stworzenie obywatelom mowliwo`ci za”oznania 
się z ”rojektem aktu ”rawa miejscowego jakim jest 

”lan miejscowyŁ CaJy zatem 21-dniowy okres wyJo-

wenia ”rojektu ”lanu musi ”rzy”adać na dni robocze 
urzędu, kiedy to mowliwy jest ”ubliczny wgląd do 
wyJowonego dokumentuŁ Nie mowna zatem w okres 
21 dni wliczać dni wolnych od ”racy, gdyw dostę” 
do wyJowonego ”rojektu ”lanu byJ w tym czasie nie-

mowliwy. 

Z obwieszczenia Burmistrza Olesna z dnia 16 

li”ca 2008 rŁ wynika, we termin wyJowenia ”rojektu 

planu obejmuje okres od dnia 29 lipca 2008 r. do 

25 sierpnia 2008 r. tj. 28 dni kalendarzowych, co 

”o odjęciu dni wolnych od ”racy s”owodowaJo, we 
wyJowenie do publicznego wglądu trwaJo 19 dniŁ 

Ponowne wyJowenie ”rojektu ”lanu (”o w”ro-

wadzeniu zmian) obejmowaJo okres od 25 listopa-

da 2008 r. do 15 grudnia 2008 r. tj. 21 kalenda-

rzowych, co ”o odjęciu dni wolnych od pracy 

s”owodowaJo, we wyJowenie do ”ublicznego wglą-
du trwaJo 15 dniŁ 

Niedotrzymanie terminu, okre`lonego w artŁ 17 
punkt 10) ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, powoduje naruszenie trybu 

s”orządzania ”lanu i stwierdzenie prze organ nad-

zoru niewawno`ci ”rzedmiotowej uchwaJyŁ źgodnie 
z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, naruszenie zasad 

s”orządzania studium lub ”lanu miejscowego, 
istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a takwe 
naruszenie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresie ｦ 

”owodują niewawno`ć uchwaJy rady gminyŁ 
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Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXVIIł221ł09 Rady Miejskiej  
w Ole`nie z dnia 18 lutego 2009 rŁ w s”rawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów ”oJowonych w rejonie ulic: Kluczbor-

skiej, Li”owej, PowstaLców _ląskich i Akacjowej 

w Ole`nie ｦ 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, poz. 1591 ze zmianami),  

w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 
2002 rŁ Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami admi-

nistracyjnymi (Dz. U. Nr 163, poz. 1270 z ”óunŁ 
zm.), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być zaskarwone 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O”o-

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

daty jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
604 

605 

605 

ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCZE NR NK.IIIｦAPｦ0911ｦ1-29/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

  

 z dnia 8 kwietnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.), stwier-

dzam niewawno`ć § 2 ustŁ 1, 2, 3, 5, § 6 oraz  

w § 3 ustŁ 1 niewawno`ć sJów: ｭi stwierdzeniu 
okoliczno`ci okre`lonych w § 2ｬ w uchwale  
Nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Turawa z dnia  

20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu 

s”rawienia ”ogrzebu ”rzez gminę i zasad zwrotu 
wydatków osobom do tego u”rawnionym ｦ z po-

wodu istotnego naruszenia prawa  

 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Turawa na sesji w dniu 20 marca 

2009 rŁ, ”odjęJa uchwaJę Nr XXIVł157ł2009  
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu 

”rzez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do 
tego u”rawnionymŁ UchwaJa ta w zakresie wska-

zanym ”owywej ”odjęta zostaJa w s”osób s”rzecz-

ny z prawem przez naruszenie art. 10 ust. 3 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarJych (ŚzŁ UŁ z 2000 rŁ Nr 23, ”ozŁ 
295 z ”óunŁ zm.), art. 96 ust. 4 w zw. z art. 96 

ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

s”oJecznej (ŚzŁ UŁ z 2004, Nr 64, ”ozŁ 593  
z ”óunŁ zmŁ) oraz § 143 w zwŁ z § 137 zaJącznika 
do roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 li”ca 2002 rŁ w s”rawie ｭźasad techniki ”ra-

wodawczejｬ (ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 100, poz. 908). 

W § 2 ustŁ 1, 2, 3 uchwaJy Rada Gminy okre-

`liJa krąg osób, którym ”rzysJuguje s”rawienie 
pogrzebu na koszt Gminy. Takie postanowienia 

”ozostają w s”rzeczno`ci z za”isami artŁ 10 ustŁ 3 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarJych, zwa-

nej dalej ustawą o cmentarzachŁ Wskazany ”rze”is 
ustawy o cmentarzach wskazuje bowiem podmio-

ty, którym ”rzysJuguje ”rawo ”ochowania zmarJe-

go a takwe zawiera konkretne obowiązki w tym 
zakresie ciąwące na okre`lonego rodzaju ”odmio-

tach publicznych. Zgodnie z nim: 

ｭ1Ł Prawo ”ochowania zwJok ludzkich ma naj-

bliwsza ”ozostaJa rodzina osoby zmarJej, a miano-

wicie: 1) ”ozostaJy maJwonek(ka), 2) krewni zstęp-

ni, 3) krewni wstę”ni, 4) krewni boczni do 4 stop-

nia pokrewieLstwa, 5) powinowaci w linii prostej 

do 1 stopnia. Prawo pochowania zwJok osób woj-

skowych ”rzysJuguje wJa`ciwym organom woj-

skowym w my`l ”rze”isów wojskowychŁ Prawo 
”ochowania zwJok osób zasJuwonych wobec PaL-
stwa i s”oJeczeLstwa ”rzysJuguje organom ”aL-
stwowym, instytucjom i organizacjom s”oJecz-

nym. Prawo pochowania zwJok ”rzysJuguje rów-

niew osobom, które do tego dobrowolnie się zo-

bowiąwąŁ  
2Ł źwJoki nie”ochowane ”rzez ”odmioty wy-

mienione w ustŁ 1 mogą być ”rzekazane do celów 
naukowych publicznej uczelni medycznej lub pu-

blicznej uczelni ”rowadzącej dziaJalno`ć dydak-

tyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 

Śecyzję w s”rawie ”rzekazania zwJok do celów 
naukowych wydaje, na wniosek uczelni, wJa`ciwy 
starosta. 

2aŁ Minister wJa`ciwy do s”raw zdrowia okre-

`li, w drodze roz”orządzenia, tryb i warunki ”rze-

kazywania zwJok do celów naukowych, w tym: 
1) warunki uzasadniające ”rzekazanie zwJok do 

celów naukowych w ”rzy”adkach, o których mo-

wa w ust. 2, 

2) tryb ”rzekazywania zwJok, 
3) s”osób ”onoszenia kosztów trans”ortu zwJok 


