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wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu 
”rawa miejscowego wynika niedo”uszczalno`ć 
takiego dziaJania organu realizującego delegację 
ustawową, które ”olega na ”owtarzaniu bądu mo-
dyfikacji wiąwących go norm o charakterze ”o-
wszechnie obowiązującymŁ Przedstawione stano-
wisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii 
orzeczniczej, uznającej za niedo”uszczalne ”owtó-
rzenie regulacji ustawowych bądu ich modyfikację 
przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok 
NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 
1831/02, niepubl.; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 
2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepubl.). 

 

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

W my`l artŁ 98 ustŁ ń ustawy o samorządzie 
gminnym w związku z artŁ 54 § ń ustawy z dnia 
3Ń sier”nia 2ŃŃ2 rŁ Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed 
sądami administracyjnymi (ŚzŁ UŁ Nr ń53, ”ozŁ 
ń27Ń 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 

Śyrektor WydziaJu Nadzoru i Kontroli  
mgr Barbara Bieluszewska 

1400

 

1399 

 
ROZSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś NR IN.VI.743.1.49.2011ŁAI  

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 5 ”audziernika 2Ńńń rŁ 
 

1401 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 

ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (jednolity tekst  
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmianami) stwier-

dzam niewawno`ć uchwaJy nr Xł86ł2011 Rady 
Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 

2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
techniczno-produkcyjnej w Brzeziu. 

 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r. Rada Gmi-
ny w Śobrzeniu Wielkim, dziaJając na ”odstawie 
artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, ”odjęJa 
uchwaJę nr Xł86ł2Ńńń w s”rawie miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
zabudowy techniczno - produkcyjnej w Brzeziu. 

Wywej wymienioną uchwaJę wraz z zaJącznikami 
Wójt Gminy ŚobrzeL Wielki ”rzedstawiJ Wojewodzie 
O”olskiemu w dniu 5 wrze`nia 2Ńńń rŁ w celu oceny 
ich zgodno`ci z ”rze”isami ”rawnymiŁ Śokumentacja 
”rac ”lanistycznych do tej uchwaJy zostaJa dostar-
czona 7 wrze`nia 2Ńńń rŁ W związku z bJędem tech-
nicznym, który wkradJ się do wywej wymienionej 
uchwaJy Wójt Gminy ŚobrzeL Wielki ”rzekazaJ jej 
”o”rawioną wersję w dniu 8 wrze`nia 2Ńńń rŁ 

Po ”rze”rowadzeniu czynno`ci s”rawdzających, 
organ nadzoru, ”ismem z 3Ń wrze`nia 2Ńńń rŁ, 
zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu ”ostę”o-
wania nadzorczego z ”owodu niezgodno`ci ”omię-
dzy tre`cią uchwaJy nr Xł86ł2Ńńń Rady Gminy  

w Śobrzeniu Wielkim a czę`cią graficzną, ”rzed-
stawioną na zaJączniku nr ń do wwŁ uchwaJyŁ Tym 
samym Wojewoda O”olski za”ewniJ organom Gmi-
ny mowliwo`ć czynnego udziaJu w ”rowadzonym 
”ostę”owaniu, ”o”rzez skJadanie wyja`nieL doty-
czących ”rzedstawionych w ”i`mie zarzutówŁ 

W toku badania legalno`ci ”rzedmiotowej 
uchwaJy ustalono, we czę`ć tekstowa wywej wy-
mienionej uchwaJy zawiera tre`ć s”rzeczną z jej 
czę`cią graficzną (rysunkiem planu). 

Na rysunku kontrolowanego ”lanu zostaJ wy-
dzielony liniami rozgraniczającymi mŁinŁ teren  
o symbolu R, który nie zostaJ ujęty w tek`cie 
”lanu i brak jest dla niego ustaleL o których mo-
wa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Ponadto kontrola ustaleL ”lanu w zakresie ”rze-
znaczenia terenów oznaczonych symbolami: UłMN  
i US wykazaJa, we Gmina nie ustaliJa jednoznacznej 
funkcji tych terenów, czym naruszyJa ”odstawową 
zasadę s”orządzania ”lanuŁ Funkcje ”rzy”isane danej 
jednostce ”lanistycznej oznaczonej w tre`ci ”lanu 
okre l̀onym symbolem literowym ”ozostają  
w s”rzeczno`ci z funkcjami, które zostaJy o”isane na 
rysunku ”lanuŁ Kwestionowana uchwaJa jako akt 
”rawa miejscowego ”odlega szczególnym rygorom 
prawnym, dlatego zapisy w zakresie elementarnych 
ustaleL ”lanu ”owinny być jednoznaczne i nie ”o-
winny budzić wadnych wąt”liwo`ciŁ Istotne jest, aby 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
nie ”ozostawiaJ wadnych wąt”liwo`ci, co do ”rze-
znaczenia objętych nim terenów, by byJ czytelny  
i s”ójnyŁ W szczególno`ci nie mowna tolerować za”i-
sów, które na rysunku ”lanu stanowią, we w ramach 
jednostki planistycznej U/MN dopuszczono jedynie 



Śziennik Urzędowy 
Województwa O”olskiego Nr ńń6 ｦ 6886 ｦ Poz. 1399 

 
zabudowę usJugową z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, gdy tymczasem w tre`ci ”lanu ”rzyję-
to funkcje zabudowy mieszkaniowej bez ograniczeL 
co do jej rodzajuŁ Równiew niedo”uszczalna jest roz-
biewno`ć ”omiędzy rysunkiem ”lanu a tekstem ”lanu 
w ”ostaci zawęwenia funkcji dotŁ terenów rekreacjiŁ 

O”rócz tego s”rzeczno`ć ”olega równiew na 
równym oznaczeniu literowym terenu odkrywko-
wego wydobywania kruszywa naturalnego.  
W czę`ci tekstowej teren ten oznaczony zostaJ 
symbolem PG,źL”, natomiast w czę`ci graficznej 
symbolem PG,ZL. 

Biorąc ”od uwagę wywej wymienione rozbiew-
no`ci, organ nadzoru stwierdziJ, we ”rzyjęta ”rzez 
Radę Gminy ŚobrzeL Wielki uchwaJa nie s”eJnia 
wymogów w zakresie zasad s”orządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
goŁ Chodzi w szczególno`ci o naruszenie dys”o-
zycji § 8 ustŁ 2 roz”orządzenia Ministra Infra-
struktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 
nr ń64 ”ozŁ ń587)Ł Stanowi on, we na ”rojekcie 
rysunku ”lanu miejscowego stosuje się nazewnic-
two i oznaczenia umowliwiające jednoznaczne 
powiązanie ”rojektu rysunku ”lanu miejscowego  
z projektem tekstu planu miejscowego. Nie mow-
na zatem dokonywać ustaleL za”isów miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyJącznie na ”odstawie rysunku ”lanuŁ ArtŁ ń5 
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
”rzestrzennym stanowi bowiem, we w ”lanie 
miejscowym okre`la się obowiązkowo nie tylko 
”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-
dach zagos”odarowania, ale takwe mŁinŁ ”arame-
try i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabu-
dowyŁ Są to ustalenia, które ”rzybierają ”ostać 
”rze”isów aktu ”rawa miejscowego i mogą być 
wyrawone wyJącznie w tek`cie ”lanu miejscowego, 
który stanowi nastę”nie ”odstawę do wydawania 
okre`lonych aktów administracyjnychŁ 

Nalewy ”rzy”omnieć, we zasady s”orządzania 
”lanu miejscowego dotyczą mŁinŁ zawarto`ci aktu 
”lanistycznego (czę`ci tekstowej i graficznej oraz 
innych zaJączników), zawartych w nim ustaleL  
czy standardów dokumentacji ”lanistycznejŁ  
W ”rzy”adku naruszenia zasad s”orządzania ”la-
nu miejscowego ustawodawca nie wymaga, aby 
”rzedmiotowe naruszenie miaJo charakter istotnyŁ 
Tak więc kawde naruszenie zasad s”orządzania 
ww. aktu ”lanistycznego ”owinno skutkować 
stwierdzeniem ”rzez organ nadzoru niewawno`ci 
”rzyjętej w tej s”rawie uchwaJyŁ 

Wobec wskazanych wywej niezgodno`ci z ”ra-
wem uchwaJy nr Xł86ł2Ńńń Rady Gminy w Śo-
brzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzennego terenów zabudowy techniczno-
”rodukcyjnej w Brzeziu, orzeczono jak na wstę”ieŁ 

 

Pouczenie 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym w związku z artŁ 54 ustŁ ń ustawy  
z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postę”owaniu ”rzed 
sądami administracyjnymi (ŚzŁ UŁ nr ń53 ”ozŁ ń27Ń 
ze zmianami), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 
zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w O”olu, za moim ”o`rednictwem, w terminie 
3Ń dni od daty jego doręczeniaŁ 

 
 z up. Wojewody Opolskiego 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Nieruchomo`ci  
Marek _wietlik 
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Prenumerata Śziennika Urzędowego Województwa O”olskiego:  
źgJoszenia ”rosimy kierować na adres: 

O”olski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i źamówieL Publicznych  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl 

źbiory Śziennika Urzędowego Województwa O”olskiego wraz ze skorowidzami dostę”ne są  
w O”olskim Urzędzie Wojewódzkim - WydziaJ Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 

oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl 
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