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sądami administracyjnymi (Śz. U. z 2002 r. nr 153, 

poz. 1270 ze zmŁ), niniejsze r“zstrzygnięcie 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 

MaJgorzata KaJuwa-Swoboda 

Z-ca Dyrektora WydziaJu Infrastruktury i Ge“dezji 
 

1878

 

 

1879 

 
1879 

ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR IG.VI.NC.7042-239/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 17 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwier-

dzam niewawno`ć uchwaJy nr 259łXLVIł10 Rady 

Gminy PawJowiczki z dnia 14 paudziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi ChróstyŁ  
 

Uzasadnienie 

 

Na sesji, w dniu 14 ”audziernika 2010 rŁ Rada 
Gminy PawJ“wiczki, dziaJając na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, ”“zŁ 717 ze zmŁ) ”“djęJa uchwaJę nr 259/ 

XLVI/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty. 

W dniu 19 ”audziernika 2010 rŁ, Wójt Gminy 
PawJ“wiczki ”rzedstawiJ W“jew“dzie O”“lskiemu 
wwŁ uchwaJę wraz z zaJącznikami w celu “ceny ich 
zg“dn“`ci z ”rze”isami ”rawnymiŁ Ś“kumentacja 
prac planistycznych, sp“rządz“na na ”“trzeby 
przedmiotowego opracowania, z“staJa d“starcz“na 
w dniu 5 listopada 2010 r. 

P“ ”rze”r“wadzeniu czynn“`ci s”rawdzających, 
organ nadzoru ｦ pismem nr IG.VI.NC.7042-239/10 

z dnia 15 list“”ada 2010 rŁ zawiad“miJ Gminę  
“ wszczęciu z urzędu ”“stę”“wania nadz“rczeg“, 
d“tycząceg“ uchwaJy nr 259łXLVIł10 Rady Gminy 
PawJ“wiczki, z ”“w“du naruszenia terminu wyJ“we-

nia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu, ustal“neg“ 
zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym jako “kres ｭc“ najmniej 21 dniｬŁ Jedno-

cze`nie, W“jew“da O”“lski za”ewniJ “rgan“m Gmi-

ny m“wliw“`ć czynneg“ udziaJu w ”r“wadz“nym 
”“stę”“waniu ”“”rzez skJadanie wyja`nieL, d“ty-

czących ”rzedstawi“nych w ”i`mie zarzutówŁ  
W “”arciu “ d“w“dy “gJ“szenia “ wyJ“weniu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ wsi Chrósty d“ ”ubliczneg“ wglądu, 
przedstawione w dokumentacji prac planistycznych, 

“rgan nadz“ru stwierdziJ, we wwŁ uchwaJa Rady 

Gminy PawJ“wiczki jest niewawna z ”“w“du ist“t-

neg“ naruszenia trybu s”“rządzania ”lanu miejsco-

wego.  

Z tre`ci artŁ 17 ”unkt 10 ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu 

“b“wiązującym “rgany Gminy PawJ“wiczki w trak-

cie opracowywania przedmiotowego planu) wynika, 

we wójt, burmistrz alb“ ”rezydent miasta “gJasza  
(w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,  

a takwe w s”“sób zwyczaj“w“ ”rzyjęty w danej 
miejsc“w“`ci) “ wyJ“weniu ”r“jektu ”lanu d“ ”u-

bliczneg“ wglądu na c“ najmniej 7 dni przed dniem 

wyJ“wenia i wykJada ten ”r“jekt wraz z ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wisk“ d“ publicznego wglą-
du na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje  

w tym czasie dyskusję ”ubliczną nad ”rzyjętymi  
w ”r“jekcie ”lanu r“związaniamiŁ  

Termin ｭc“ najmniej 21 dniｬ, ustan“wi“ny  
w ”“w“Janej regulacji, ma charakter szczególnyŁ 
Nie jest t“ termin ”rawa ”r“ces“weg“, a jeg“ ist“tą 
jest stw“rzenie “bywatel“m m“wliw“`ci za”“znania 
się z ”r“jekt“waną regulacją ”rawnąŁ CaJy zatem 
21-dni“wy “kres wyJ“wenia ”r“jektu planu musi 

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

W “gJ“szeniu, “”ublik“wanym mŁinŁ w l“kalnej 
”rasie Wójt Gminy PawJ“wiczki zawiad“miJ, we 
”r“jekt ”rzedmi“t“weg“ ”lanu wraz z d“kumentacją 
prac planistycznych oraz ”r“gn“zą “ddziaJywania 
na `r“d“wisk“ będzie wyJ“w“ny d“ publicznego 

wglądu w dniach od 3 sierpnia 2010 r. do 24 sierp-

nia 2010 rŁ w Urzędzie Gminy PawJ“wiczki 
- w g“dzinach ”racy urzęduŁ Na str“nie interneto-

wej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy PawJo-
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wiczki ”“dan“ g“dziny ”racy Urzędu Gminy Paw-

J“wiczki, ustal“ne w “dniesieniu d“ dni roboczych, 

tjŁ “d ”“niedziaJku d“ ”iątkuŁ 
Bi“rąc ”“d uwagę ”“wywsze ustalenia, termin 

wyJ“wenia ”r“jektu ”rzedmi“t“weg“ ”lanu 
do ”ubliczneg“ wglądu “bejmuje “kres “d 03 sierp-

nia 2010 r. do 24 sierpnia 2010 r., czyli 22 dni 

kalendarz“we, c“ ”“ “djęciu dni w“lnych “d ”racy 
s”“w“d“waJ“, we wyJ“wenie d“ ”ubliczneg“ wglądu 
trwaJ“ 16 dniŁ  

Nied“trzymanie ”rzez Wójta Gminy PawJ“wiczki 
terminu, “kre`l“neg“ w art. 17 punkt 10 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(w brzmieniu “b“wiązującym “rgany Gminy Paw-

J“wiczki w trakcie “”rac“wywania ”rzedmi“t“weg“ 
planu), powoduje istotne naruszenie trybu sporzą-
dzania planu i stwierdzenie przez organ nadzoru 

niewawn“`ci ”rzedmi“t“wej uchwaJyŁ Zg“dnie bo-

wiem z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, naruszenie za-

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

”“w“dują niewawn“`ć uchwaJy rady gminy. 

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

wem uchwaJy nr 259łXLVIł10 Rady Gminy PawJo-

wiczki z dnia 14 ”audziernika 2010 rŁ, “rzecz“n“ 
jak na wstę”ieŁ 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

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

zmŁ), w związku z artŁ 54 ustŁ 1 ustawy z dnia 30 

sier”nia 2002 rŁ Praw“ “ ”“stę”“waniu ”rzed są-
dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 

ze zmŁ), niniejsze r“zstrzygnięcie m“we być zaskar-

w“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego  

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 
 

 

 

1879

 

 

1880 

 
1880 

ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR NK.IIIｦIMｦ0911ｦ1ｦ104/2010 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 26 listopada 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tŁjŁ ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Rady Gminy Iubniany  
Nr XXXVII/196/10 z dnia 25 paudziernika 2010 rŁ 
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto`ci i po-

rządku na terenie Gminy Iubniany - z powodu istot-

nego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Gminy Iubniany w dniu 25 ”audziernika 
2010 rŁ ”“djęJa uchwaJę Nr XXXVII/196/10  

w sprawie Regulaminu utrzymania czyst“`ci  
i ”“rządku na terenie Gminy Iubniany dziaJając 
m.in. na podstawie w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

13 wrze`nia 1996 rŁ “ utrzymaniu czyst“`ci  
i ”“rządku w gminach (tŁjŁ ŚzŁ UŁ z 2005 rŁ  
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) zwana dalej ustawąŁ 
Przedmi“t“wa uchwaJa zawiera ”rze”isy ”o-

wszechnie “b“wiązujące w r“zumieniu artŁ 40 
ustŁ 1 ustawy “ sam“rządzie gminnym. 

Na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czyst“`ci i ”“rządku w gminach rada gminy 
uchwala regulamin utrzymania czyst“`ci i ”“rząd-

ku na terenie gminy, w którym “kre`la szczegó-

J“we zasady utrzymania czyst“`ci i ”“rządku na 
terenie gminy wyszczególni“ne w tym artykule. 

Wskazane wywej elementy są elementami “bliga-

t“ryjnymi, d“ “kre`lenia których rada gminy z“staJa 
“b“wiązana ”“dejmując ”rzedmi“t“wą uchwaJę. 

Rada Gminy Iubniany w ”rzedmi“t“wej uchwale 
nie uregul“waJa szczegóJ“wych zasad selektywne-

g“ zbierania i “dbierania zuwyteg“ s”rzętu elek-

tryczneg“ i elektr“niczneg“ i zuwytych akumulato-

rów, d“ czeg“ byJa z“blig“wana na m“cy artŁ 4 ust. 

2 ”kt 1 litŁ a ustawy, c“ nalewy, w “cenie “rganu 
nadz“ru, uznać za ist“tne naruszenie ”rawa skutku-

jące k“nieczn“`cią stwierdzenia niewawn“`ci uchwa-

Jy w caJ“`ciŁ 
P“nadt“ nalewy zauwawyć, we w ”rzedmi“t“wej 

uchwale “rgan nadz“ru stwierdza równiew inne 

naruszenia prawa.  

Z normatywnego charakteru kwestionowanej 

uchwaJy wynika k“nieczn“`ć f“rmuJ“wania zawar-

tych w niej ”“stan“wieL jedynie na ”“dstawie  
i w granicach u”“wawnienia ustaw“weg“, ”recyzyj-

nie i k“m”leks“w“ realizujących delegację ustawo-

wą, ”“zbawi“nych jedn“cze`nie ”“wtórzeL ”rze”i-

sów ”“wszechnie “b“wiązujących zawartych  
w innych aktach n“rmatywnych, a w szczególn“`ci 
w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez orga-


