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ROźSTRźŹGNIĘCIś NR IG.VI-NC-7042-86/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

z dnia 5 maja 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 ”óun zm.)  

w związku z artŁ 28 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ 
zm.), stwierdzam niewawno`ć uchwaJy Nr XXXIł 
251/2009 Rady Miejskiej w GJogówku z dnia 30 

marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta GJogówek, z powodu istotnego naruszenia 

prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 30 marca 2009 r. Rada Miejska 

w GJogówku ”odjęJa uchwaJę Nr XXXI/251/2009 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta GJogó-
wek.  

Przedmiotowa uchwaJa zostaJa ”odjęta na ”od-

stawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), który 
stanowi ogólną normę kom”etencyjną do ”odej-

mowania uchwaJ w s”rawach miejscowych ”la-

nów zagos”odarowania przestrzennego oraz art. 

20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ zm.). 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego uchwala 

rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno`ci z 
ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze`nie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznychŁ Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć 
uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane roz-

strzygnięcia stanowią zaJączniki do uchwaJyŁ  
ź tre`ci artŁ 17 ”unkt 10 ustawy o ”lanowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym wynika, we 
wójt, burmistrz albo ”rezydent miasta ogJasza  
(w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,  

a takwe w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty w danej 
miejscowo`ci) o wyJoweniu projektu planu do pu-

blicznego wglądu na co najmniej 7 dni ”rzed dniem 
wyJowenia i wykJada ten ”rojekt wraz z ”rognozą 

oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego 
wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizu-

je w tym czasie dyskusję ”ubliczną nad ”rzyjętymi 

w ”rojekcie ”lanu rozwiązaniamiŁ  
Termin ｭco najmniej 21 dniｬ, ustanowiony  

w ”owoJanej regulacji, ma charakter szczególnyŁ 
Nie jest to termin prawa procesowego, a jego isto-

tą jest stworzenie obywatelom mowliwo`ci za”o-

znania się z ”rojektowaną regulacją ”rawnąŁ CaJy 
zatem 21-dniowy okres wyJowenia ”rojektu ”lanu 
musi przypadać na dni ｭroboczeｬ urzędu, kiedy to 
mowliwy jest ”ubliczny wgląd do wyJowonego do-

kumentuŁ Nie mowna zatem w okres 21 dni wli-
czać dni wolnych od ”racy, gdyw dostę” do wyJo-

wonego ”rojektu byJ w tym czasie niemowliwyŁ 
źgodnie z ogJoszeniami Burmistrza GJogówka, 

termin wyJowenia ”rojektu ”lanu do publicznego 

wglądu obejmuje okres od 9 lutego 2009 rŁ do  
3 marca 2009 r., tj. 23 dni kalendarzowych, co po 

odjęciu dni wolnych od pracy spowodowaJo, we 
wyJowenie do ”ublicznego wglądu trwaJo 17 dniŁ  

W toku ”rowadzonych czynno`ci s”rawdzają-
cych organ nadzoru stwierdziJ równiew, we Bur-

mistrz GJogówka nie zawiadomiJ o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego organów wojsko-

wych, ochrony granic i bez”ieczeLstwa ”aLstwa 

oraz nie wystą”iJ do nich o uzgodnienie ”rojektu 
zmiany przedmiotowego planu. 

W tym miejscu nalewy ”odkre`lić, we w ”rzy-

”adku zmiany ”lanu zachodzi konieczno`ć odpo-

wiedniego stosowania regulacji zawartych w art. 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. Wynika to z generalnej zasady wpro-

wadzonej ”rzez ustawodawcę w artŁ 27 ”owoJanej 
ustawy, zgodnie z którą zmiana studium lub ”lanu 
miejscowego nastę”uje w takim trybie, w jakim są 
one uchwalaneŁ Podsumowując, w kawdym ”rzy-

”adku wójt, burmistrz (”rezydent miasta) ”rzeka-

zujący organowi nadzoru dokumentację ”rac ”lani-

stycznych ma obowiązek ”rzedstawić w niej za-

wiadomienie organów uzgadniających o ”rzystą-
”ieniu do s”orządzenia ”lanu i wystą”ienie  
o uzgodnienie wraz z dowodami doręczeniaŁ  

Analiza wwŁ uchwaJy, ”rzekazanej do oceny 
wraz z zaJącznikami oraz dokumentacją ”rac ”lani-

stycznych ”rowadzi równiew do wniosku, we grani-

ce obszaru objętego ”lanem nie są towsame z ob-

szarem ujętym w uchwale o ”rzystą”ieniu do s”o-

rządzenia ”lanuŁ  
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W uchwale Nr XX/148/2008 z dnia 23 kwiet-

nia 2008 rŁ Rada Miejska w GJogówku ”rzystą”iJa 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta GJogówekŁ Stosownie do 
tre`ci § 1 ”owoJanej uchwaJy, ”owywszą zmianą 
objęto mŁ inŁ teren o symbolu C2/59/TUT, ozna-

czony na zaJączniku graficznym ”rzedstawiającym 
granice obszaru wyznaczonego w tre`ci uchwaJyŁ 
Teren ten zostaJ ujęty w czę`ci tekstowej oraz 
w czę`ci graficznej uchwaJy Rady Miejskiej w GJo-

gówku Nr XXXI/251/2009 z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta GJogó-
wek i na ”odstawie ustaleL zawartych w § 2 ustŁ 3 
”unkt 10 ”owoJanej regulacji zostaJ oznaczony 

symbolem 10. C2/59/MW, U, R. Po dokonaniu 

”orównania granic ”rzedmiotowego obszaru nale-

wy stwierdzić, we zachodzi rozbiewno`ć między 
granicą tego obszaru wyznaczoną na zaJączniku 

graficznym uchwaJy z dnia 23 kwietnia 2008 rŁ 
o ”rzystą”ieniu do zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania ”rzestrzennego miasta GJogó-
wek i granicą okre`loną na zaJączniku graficznym 
uchwaJy z dnia 30 marca 2009 rŁ w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego miasta GJogówekŁ ź anali-
zy czę`ci graficznej kwestionowanej uchwaJy wy-

nika, we w granicach terenu 10. C2/59/MW, U, R 

znajduje się teren o symbolu C2/59/TUT, a takwe 
dziaJki 615 i 616 wchodzące w skJad terenu  
o symbolu C2/55/TMJ. Ustaleniami omawianej 

uchwaJy objęto zatem obszary będące czę`cią 
terenu o symbolu C2/55/TMJ, nie ujętego na za-

Jączniku graficznym uchwaJy Rady Miejskiej  
w GJogówku Nr XX/148/2008 z dnia 23 kwietnia 

2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta GJogówekŁ W konsekwencji, w tre`ci § 2 
ust. 3 pkt 10 uchwaJy Nr XXXI/251/2009 Rady 

Miejskiej w GJogówku w s”rawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

miasta GJogówek wymieniono wyJącznie teren o 
symbolu C2/59/TUT jako wchodzący w skJad jed-

nostki 10. C2/59/MW, U, R. 

W uchwale o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dokonuje się identyfikacji obszaru objętego 
zamiarem uregulowania zasad zagospodarowania 

”rzestrzennegoŁ Jeweli w toku s”orządzania ”lanu 
miejscowego dojdzie do zmiany przebiegu granic 

tego ”lanu, wówczas konieczne jest od”owiednie 

skorygowanie uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orzą-
dzenia miejscowego ”lanuŁ Uchwalając miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego rada gminy 

ma obowiązek zachowania granic obszarów, które 
zostaJy wyznaczone we wskazanej uchwale. 

 

Na podstawie analizy dokumentacji prac plani-

stycznych organ nadzoru stwierdziJ równiew, we 

dziaJka 616, objęta wnioskiem Pana Janusza Bar-

ton z dnia 30 lipca 2008 r. nie zostaJa uwzględ-

niona w wykazie wniosków do zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego. Ana-

logicznie, wskazanej dziaJki nie ujęto w wykazie 
uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”ro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego, chociaw byJa ona wymieniona 

w uwadze zJowonej ”rzez Pana Janusza Barton  

w dniu 17 marca 2009 r. 

W istocie rzeczy ”owstaJa sytuacja, w której 
uchwalono ”lan miejscowy, mimo we nie zostaJ 
rozpatrzony skutecznie ww. wniosek do planu,  

a nastę”nie wwŁ uwaga zJowona w terminie wy-

znaczonym w ogJoszeniu o wyJoweniu ”rojektu 

”lanu do ”ublicznego wgląduŁ Obowiązek roz-

strzygnięcia ”rzez organ s”orządzający ”rojekt 
”lanu zJowonych do tego ”rojektu wniosków  
i uwag wynika z art. 17 pkt 3 i pkt 12 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

niu przestrzennym, nieuzgodnienie projektu planu 

z organami wojskowymi, ochrony granic i bezpie-

czeLstwa ”aLstwa, jak równiew ”rzedstawiona 
powywej niezgodno`ć uchwaJy o ”rzystą”ieniu  
z uchwaJą w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego oraz ”ominięcie 
w wykazie wniosków i uwag dziaJki 616 ”owodują 
istotne naruszenie trybu s”orządzania ”lanu  
i stwierdzenie ”rzez organ nadzoru niewawno`ci 
przedmiotowej uchwaJyŁ źgodnie bowiem z art. 28 

ust. 1 ww. ustawy, naruszenie zasad sporządzania 
studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie 

trybu ich s”orządzania, a takwe naruszenie wJa-

`ciwo`ci organów w tym zakresie ｦ ”owodują 
niewawno`ć uchwaJy rady gminyŁ  

Organ nadzoru ustaliJ ”onadto, we w toku ”ro-

cedury ”lanistycznej doszJo do uchybieL, które nie 
stanowią istotnego naruszenia ”rawa, ale ”rowa-

dzą do ”owstania licznych wąt”liwo`ci dotyczą-
cych ”rawidJowego zastosowania ”rze”isów 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

Powywsza uwaga odnosi się w szczególno`ci 
do s”osobu ujęcia granic obszaru objętego zmianą 
”lanu na zaJączniku graficznym uchwaJy Rady 
Miejskiej w GJogówku Nr XX/148/2008 z dnia  

23 kwietnia 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego miasta GJogówekŁ Cho-

ciaw ustawodawca nie w”rowadziJ szczególnych 
wymagaL, co do techniki s”orządzania takiego 
zaJącznika to nalewy ”rzyjąć, we wyznaczone  

w nim granice obszaru wskazanego w czę`ci o”i-

sowej uchwaJy muszą być maksymalnie ”recyzyj-

ne, aby uniknąć wąt”liwo`ci, czy dana nierucho-

mo`ć ”odlega ustaleniom ”rzyszJego ”lanuŁ  
W rozpatrywanym przypadku, Rada Miejska 
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w GJogówku ”odjęJa uchwaJę o ”rzystą”ieniu do 
sporządzenia zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego i stosownie do tre`ci § 1 tej 
uchwaJy objęJa ”lanowaną zmianą tereny o `ci`le 
okre`lonych symbolachŁ Granice niektórych obsza-

rów zostaJy wyznaczone na zaJączniku graficznym 
”owoJanej uchwaJy w s”osób uniemowliwiający 
”recyzyjną identyfikację tego terenuŁ S”orządzenie 
zaJącznika graficznego w s”osób niestaranny ”rzy-

czyniJo się do ”owstania licznych wąt”liwo`ci 
odno`nie objęcia danego terenu zamiarem ”rzystą-
”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego.  

Ponadto nalewy wskazać, we w obwieszcze-

niach i w ogJoszeniu ”rasowym o wyJoweniu do 
publicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

GJogówek bJędnie oznaczono termin skJadania 
uwag do projektu, tj. ｭdo dnia 18 marca 2008 rŁｬŁ 
Z okoliczno`ci s”rawy wynika, we chodziJo o ter-

min: ｭdo dnia 18 marca 2009 rŁｬŁ  

Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXIł251ł2009 Rady Miejskiej 

w GJogówku z dnia 30 marca 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, poz. 1591 z ”óunŁ zm.),  

w związku z artŁ 54 ustŁ 1 ustawy z dnia 30 
sier”nia 2002 rŁ Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed są-
dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 163, poz. 1270 

z ”óunŁ zm.), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 
zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w O”olu, za moim ”o`rednictwem,  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
 

 

 


