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 z dnia 29 ”audziernika 2010 rŁ 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zm.), stwierdzam niewawno`ć uchwaJy nr LIIIł 
349ł2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 wrze`nia 
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pisarzowice  

i Garbów, Gmina Lubsza, z powodu istotnego naru-

szenia prawa. 

  

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 23 wrze`nia 2010 rŁ Rada Gmi-

ny Lubsza uchwaliJa uchwaJę nr LIIIł349ł2010 Rady 
Gminy Lubsza z dnia 23 wrze`nia 2010 rŁ w s”ra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzenneg“ wsi Pisarz“wice i Garbów, 
Gmina Lubsza. 

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

stawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy o samorzą-
dzie gminnym, który stan“wi “gólną n“rmę k“m”e-

tencyjną d“ ”“dejm“wania uchwaJ mŁ inŁ w s”ra-

wach uchwalania miejsc“wych ”lanów zag“s”“da-

rowania przestrzennego oraz na podstawie art. 20 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.). 

Zg“dnie z artŁ 20 ustŁ 1, wymieni“nej wywej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, plan uchwala rada gminy, po stwierdze-

niu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami studium, r“zstrzy-

gając jedn“cze`nie “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, 
oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami  

“ finansach ”ublicznychŁ Czę`ć tekst“wa ”lanu 
stan“wi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna “raz wy-

magane r“zstrzygnięcia stan“wią zaJączniki d“ 
uchwaJyŁ 

W dniu 01 ”audziernika 2010 rŁ ”rzedJ“wono 

Wojew“dzie O”“lskiemu uchwaJę nr LIIIł349ł2010 
Rady Gminy Lubsza z dnia 23 wrze`nia 2010 rŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Pisarzowice  

i Garbów, Gmina LubszaŁ 
W dniu 22 ”audziernika 2010 rŁ Wójt Gminy 

Lubsza ”“inf“rm“waJ (”“”rzez wysJanie faksem 
pisma z 22.10.2010 r. nr RG.0155-13/10), a na-

stę”nie w dniu 27 ”audziernika 2010 rŁ d“ręczając 
wwŁ ”ism“ d“ WydziaJu Infrastruktury i Ge“dezji 
O”“lskieg“ Urzędu W“jewódzkieg“, ”“”r“siJ “ ”ro-

l“ngatę d“ dnia 29 ”audziernika 2010 r. terminu 

d“ręczenia d“kumentacji ”rac ”lanistycznych dla 
uchwaJy nr LIIIł349ł2010 Rady Gminy Lubsza  
z dnia 23 wrze`nia 2010 rŁ w s”rawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

neg“ wsi Pisarz“wice i Garbów, Gmina LubszaŁ 
Skutkiem ”“wywszeg“ dziaJania Wójta byJ“ za-

wiadomienie Gminy (pismo Wojewody z 25.10. 

2010 r. nr IG.VI.GF-7042-198ł10) “ wszczęciu  
z urzędu ”“stę”“wania nadz“rczeg“ d“tycząceg“ 
uchwaJy nr LIIIł349ł2010 Rady Gminy Lubsza  
z dnia 23 wrze`nia 2010 rŁ w s”rawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

neg“ wsi Pisarz“wice i Garbów, Gmina Lubsza,  
z powodu nieprzedstawienia Wojewodzie Opol-

skiemu dokumentacji prac planistycznych dot. ww. 

uchwaJy, um“wliwiającej d“k“nanie “ceny jej zg“d-

n“`ci wraz z zaJącznikami, z ”r“cedurą ”rac ”lani-

stycznych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym wójt ”rzedsta-

wia w“jew“dzie uchwaJę “ uchwaleniu ”lanu miej-

sc“weg“ wraz z zaJącznikami wskazanymi wywej 
“raz d“kumentacją ”rac ”lanistycznych w celu oce-

ny ich zg“dn“`ci z ”rze”isami ”rawnymiŁ  
Zg“dnie z artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ na wstę”ie usta-

wy “ sam“rządzie gminnym, uchwaJa “rganu 
gminy s”rzeczna z ”rawem jest niewawnaŁ O nie-

wawn“`ci uchwaJy w caJ“`ci lub w czę`ci “rzeka 
organ nadzoru w terminie nie dJuwszym niw 30 dni 
“d dnia d“ręczenia jej uchwaJy, w trybie “kre`lo-

nym w artŁ 90 tejwe ustawyŁ 
P“wywsze “znacza, iw ”“ u”Jywie terminu 30 dni 

“d w”Jywu uchwaJy nr LIII/349/2010 z dnia  

23 wrze`nia 2010 rŁ d“ “rganu nadz“ru, W“jew“da 
Opolski utraci k“m”etencje d“ “ceny jej zg“dn“`ci  
z przepisami prawa. 

Z wyr“ku W“jewódzkieg“ Sądu Administracyj-

nego w Opolu z dnia 3 grudnia 2009 r. Sygn akt  

II SAłO” 168ł09 “raz w nawiązaniu d“ artŁ 91 ustŁ 1 

ustawy “ sam“rządzie gminnym, (ｱ) ustaw“dawca 
zawarJ u”“wawnienie dla “rganu administracji ”u-

blicznej d“ k“ntr“li zg“dn“`ci z ”rawem dziaJaL 
“rganów sam“rządu gminneg“, nad którymi “rgan 
ten s”rawuje nadzórŁ P“w“Jany ”rze”is ustawy  
“ sam“rządzie gminnym zawiera n“rmę “ charakte-

rze k“m”etencyjnym, której celem jest um“wliwienie 
ｦ w `ci`le “kre`l“nym ”rzez ustaw“dawcę ”rze-

dziale czasowym ｦ dokonania przez organ nadzoru 

“ceny zg“dn“`ci z ”rawem aktów wydawanych 
”rzez “rgany gminy i wydania r“zstrzygnięcia nad-

z“rczeg“ eliminująceg“ te akty z ”“rządku ”rawne-
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go. Z tre`ci tego przepisu wynika wprost, we  
30-dniowy termin, w jakim organ nadzoru jest 

wJadny ”“djąć r“zstrzygnięcie nadz“rcze, ”“winien 
być licz“ny “d daty d“ręczenia uchwaJy “rgan“wi 
nadz“ruŁ Śata d“ręczenia aktu (uchwaJy, zarządze-

nia) organowi nadzoru jest data jeg“ w”Jywu d“ 
siedziby “rganu (ｱ) Okresy, w których m“we na-

stą”ić ksztaJt“wanie ”raw lub “b“wiązków ”“dmio-

tów w ramach administracyjn“”rawnych st“sun-

ków materialnych, stan“wią terminy materialneŁ 
Terminy ”rawa materialneg“ są c“ d“ zasady nie-

”rzedJuwane i nie”rzywracalneŁ Nie ulegają tew ”rze-

rwaniu, a ich ”rzedJuwenie lub ”rzywrócenie jest 
d“”uszczalne tylk“ wówczas, gdy taką m“wliw“`ć 
”rzewidują ”rze”isy ”rawa “kre`lające terminŁ 
Uchybienie terminowi prawa materialnego powodu-

je skutek w ”“staci wyga`nięcia ”raw “ charakterze 
materialnym (ｱ)Ł 

Z ”isma Wójta Gminy Lubsza z dnia z 22Ł10Ł 
2010 r. nr RG.0155-13ł10 wynika, iw W“jew“da 
”rzychylając się d“ jeg“ ”r“`by, naruszyJby artŁ 91 
ustŁ 1 ustawy “ sam“rządzie gminnym, wydając 
r“zstrzygnięcie nadz“rcze d“tŁ uchwaJy nr LIIIł 
349ł2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 wrze`nia 
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pisarzowice  

i Garbów, Gmina Lubsza, ”“ u”Jywie terminu ”rze-

widzianeg“ w ”rawie materialnym ”rzysJugująceg“ 
“rgan“wi d“k“nującemu “cenę wwŁ uchwaJyŁ  

P“w“Jując się ”“n“wnie na wyr“k WSA w O”o-

lu z dnia 3 grudnia 2009 r. Sygn akt II SA/Op 

168ł09 (ｱ) bez znaczenia na bieg terminu ”“z“sta-

je fakt uzu”eJnienia ”rzez gminę d“kumentacji ”lani-

stycznej na wezwanie organu, sk“r“ data ”“cząt-

k“wa terminu d“ wydania r“zstrzygnięcia nad-

z“rczeg“ z“staJa ”recyzyjnie “kre`l“na ”rzez usta-

w“dawcę i jest nią data ”rzedJ“wenia uchwaJy,  
a termin ”rawa materialneg“ nie m“we ulec zawie-

szeniu ani ”rzedJuweniu (ｱ)Ł 

P“wywsze “znacza, iw brak d“ręczenia “rgan“wi 
nadzoru dokumentacji prac planistycznych, po-

twierdzającej ”rze”r“wadzenie `ci`le “kre`l“nej 
procedury dot. uchwalenia planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ gminy, “kre`l“nej w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. nr 80, poz. 717 

ze zmŁ) “raz r“z”“rządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz. U z 2003 r. nr 164, poz. 

1587), uniem“wliwiJ“ “rgan“wi nadz“ru ｦ Wojewo-

dzie Opolskiemu - wykonanie jego ustawowego 

“b“wiązkuŁ  
W związku z ist“tnym naruszeniem trybu ”o-

”rzez nied“ręczenie “rgan“wi nadz“ru d“kumentacji 
”rac ”lanistycznych d“tŁ uchwaJy nr LIIIł349ł2010 
Rady Gminy Lubsza z dnia 23 wrze`nia 2010 rŁ, ｦ 

“rzecz“n“ jak na wstę”ie w my`l artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ 
ustawy “ sam“rządzie gminnym w“bec naruszenia 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. “ sam“rządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zmŁ), w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 
sier”nia 2002 rŁ Praw“ “ ”“stę”“waniu ”rzed są-
dami administracyjnymi (Dz. U z 2002 r. nr 153, 

poz. 1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie m“we 
być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Admini-

stracyjneg“ w O”“lu, za m“im ”“`rednictwem,  
w terminie 30 dnia “d daty jeg“ d“ręczeniaŁ 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrekt“r WydziaJu Infrastruktury i Ge“dezji 
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 z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) stwierdzam niewawno`ć uchwaJy nr XLł295/ 

2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 wrze-

`nia 2010 rŁ w sprawie zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzą-
stowice, z powodu istotnego naruszenia prawa. 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 28 wrze`nia 2010 rŁ Rada Gminy 

Chrząst“wice uchwaliJa uchwaJę nr XLł295ł2010  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzenneg“ wsi Chrząst“wiceŁ 
Przedmi“t“wa uchwaJa ”“djęta z“staJa na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy  

“ sam“rządzie gminnym, który stan“wi “gólną 
n“rmę k“m”etencyjną d“ ”“dejm“wania uchwaJ 


