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Katalog zagadnieL, do uregulowania których 
Rada jest zobligowana, ustawodawca okre`liJ  
w art. 21 ust. 3 ustawy lokalowej, zgodnie  

z którym zasady wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skJad mieszkaniowego zasobu gminy ”o-

winny okre`lać w szczególno`ci: 
1) wysoko`ć dochodu gos”odarstwa domo-

wego uzasadniającą oddanie w najem lub w ”od-

najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu so-

cjalnego, oraz wysoko`ć dochodu gos”odarstwa 
domowego uzasadniającą zastosowanie obniwek 
czynszu; 

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnio-

skodawcę do ich ”o”rawy; 
3) kryteria wyboru osób, którym ”rzysJuguje 

”ierwszeLstwo zawarcia umowy najmu lokalu na 
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 

4) warunki dokonywania zamiany lokali wcho-

dzących w skJad mieszkaniowego zasobu gminy 

oraz zamiany ”omiędzy najemcami lokali nalewą-
cych do tego zasobu a osobami zajmującymi loka-

le w innych zasobach; 

5) tryb roz”atrywania i zaJatwiania wniosków  
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony  

i o najem lokali socjalnych oraz s”osób ”oddania 

tych s”raw kontroli s”oJecznej; 
6) zasady ”ostę”owania w stosunku do osób, 

które ”ozostaJy w lokalu o”uszczonym ”rzez na-

jemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstą”iJy 
”o `mierci najemcy; 

7) kryteria oddawania w najem lokali o po-

wierzchni uwytkowej ”rzekraczającej 80 m². 
W toku badania legalno`ci ”rzedmiotowej 

uchwaJy organ nadzoru ustaliJ, we w tre`ci za-

Jącznika nr 2 brakuje elementu obligatoryjnego  

w ”ostaci wysoko`ci dochodu gos”odarstwa 
domowego uzasadniającej zastosowanie obniwek 
czynszu, co stanowi naruszenie art. 21 ust. 3  

pkt 1 ustawy lokalowej.  

Ponadto w Rozdziale I ustŁ 3 ”kt 2 zaJącznika 
nr 2 do uchwaJy Rada ”ostanowiJa, we wniosek  
o najem lokalu mowe zJowyć osoba, która jest za-

meldowana na terenie Gminy Jemielnica na pobyt 

staJy lub tew ”odjęJa ”racę na terenie Gminy  
i ”osiada umowę o ”racę na czas nieokre`lonyŁ 
źa”is ten, w ocenie organu nadzoru zostaJ usta-

nowiony z przekroczeniem delegacji ustawowej. 

Krąg osób u”rawnionych do ubiegania się o za-

warcie umowy najmu lokalu z zasobu mieszka-

niowego gminy zostaJ bowiem okre`lony w artŁ 4 
ustŁ 1 ustawy lokalowej, zgodnie z którym nalewą 
do niego wszyscy czJonkowie ws”ólnoty samo-

rządowej ”osiadający niezas”okojone ”otrzeby 
mieszkaniowe i jednocze`nie s”eJniają kryterium 
dochodoweŁ Ws”ólnotę samorządową natomiast, 

zgodnie z tre`cią artŁ 1 ustawy o samorządzie 
gminnym tworzą mieszkaLcy gminy, tjŁ ogóJ osób 
fizycznych mających miejsce zamieszkania na 
obszarze danej gminy. Z kolei miejscem zamiesz-

kania osoby fizycznej jest miejscowo`ć, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem staJego ”obytu  
(artŁ 25 Kodeksu cywilnego)Ł ź ”owywszego wy-

nika, we dla uznania danej osoby za mieszkaLca 
gminy nie ma znaczenia fakt zameldowania do na 

”obyt staJy (zameldowanie jest bowiem czynno-

`cią materialno-techniczną, ”orŁ wyrok z dnia 12 

kwietnia 2006 rŁ Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt 

II SA/Go 5/06, LEX Nr 322213). 

W `wietle ”owywszego jako w”rowadzone bez 
u”owawnienia ustawowego uznać nalewy za”isy 
ustŁ 3 ”kt 2 RozdziaJu I zaJącznika nr 2 do przed-

miotowej uchwaJy, w którym okre`lono odmien-

nie niw w ustawie krąg osób, które są u”rawnione 
do ubiegania się o otrzymanie lokalu mieszkalne-

go z zasobów gminyŁ  
 

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

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym,  
w związku z artŁ 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 
2002 rŁ o ”ostę”owaniu ”rzed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) niniej-

sze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskar-

wone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w O”olu za ”o`rednictwem Wojewody O”olskie-

go w terminie 30 dni od dnia jego doręczeniaŁ 
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 z dnia 5 listopada 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 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXII/330/09 Rady Miej-

s—ie– w Grod—owie z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci Gminy 
Grodków ｦ wie` SulisJawŁ 
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Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 30 wrze`nia 2009 rŁ, Rada 
Miejska w Grodkowie, dziaJając na podstawie  

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ 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 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), ”odjęJa 
uchwaJę Nr XXXII/330/09 w sprawie miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego nie-

których miejscowo`ci Gminy Grodków ｦ wie` 
SulisJawŁ 

UchwaJa w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 
8 ”audziernika 2009 rŁ  

W ”i`mie z dnia 30 ”audziernika 2009 rŁ organ 
nadzoru zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu 
”ostę”owania nadzorczego, dotyczącego wwŁ 
uchwaJy z ”owodu naruszenia ”rze”isów regulu-

jących ”ostę”owanie w s”rawie strategicznej 
oceny oddziaJywania na `rodowisko skutków 
realizacji przedmiotowego planu. 

źgodnie z regulacją zawartą w artŁ 28 ustŁ 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, ”odstawę do 
stwierdzenia niewawno`ci uchwaJy rady gminy  
w caJo`ci lub w czę`ci stanowi naruszenie zasad 
s”orządzania ”lanu miejscowego, istotne naru-

szenie trybu jego s”orządzania, a takwe narusze-

nie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresieŁ  
W toku badania legalno`ci ”rzedJowonej 

uchwaJy organ nadzoru stwierdziJ, we ”ostę”owa-

nie w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci 
Gminy Grodków ｦ wie` SulisJaw zostaJo ”rze-

prowadzone z naruszeniem art. 17 pkt 6 lit c 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym w związku z artŁ 147 ”kt 2 ustawy  

z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ o udostę”nianiu 
informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz  
o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (ŚzŁ UŁ  
z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227) ”o”rzez ”ominięcie 
zaopiniowania projektu ww. planu przez regional-

nego dyrektora ochrony `rodowiskaŁ Powywsze 
uchybienie skutkuje natomiast naruszeniem  

art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu ”rzestrzennym w związku z artŁ 46 ”kt 1 
i artŁ 3 ustŁ 1 ”kt 14 ”owoJanej wywej ustawy  
z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ ｦ poprzez nie prze-

”rowadzenie strategicznej oceny oddziaJywania 
na `rodowisko projektu przedmiotowego planu. 

Nie ulega wąt”liwo`ci, we w roz”atrywanej s”ra-

wie zachodziJa konieczno`ć ”rze”rowadzenia 
takiej oceny, bowiem ”rocedura s”orządzania  
i uchwalenia miejscowego ”lanu zakoLczyJa się 
”odjęciem uchwaJy Nr XXXII/330/09 w dniu  

30 wrze`nia 2009 rŁ, a więc ”o wej`ciu w wycie 
ustawy informacyjnej.  

Przed dokonaniem analizy stanu faktycznego 

s”rawy nalewy ”rzy”omnieć, we obowiązek uzy-

skania opinii o projekcie planu regionalnego dy-

rektora ochrony `rodowiska okre`lony w artŁ 17 
pkt 6 lit c ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym oraz obowiązek ”rze”rowa-

dzenia strategicznej oceny oddziaJywania na `ro-

dowisko wynikający z wymogu zgodno`ci ”rojek-

tu ”lanu miejscowego z ”rze”isami odrębnymi, 
o którym mowa w artŁ 15 ustŁ 1 tej regulacji, 

zostaJy w”rowadzone ustawą z dnia 03 ”audzier-

nika 2008 rŁ o udostę”nianiu informacji o `rodo-

wisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa  
w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJy-

wania na `rodowisko (zwana dalej ustawą o udo-

stę”nianiu informacji o `rodowisku)Ł Warto ”od-

kre`lić, we ustawa ta nie zawiera ”rze”isów ”rzej-

`ciowych dotyczących znajdujących się w toku 
”rocedur uchwalania studiów i ”lanów miejsco-

wych. W tej sytuacji wszystkie studia i miejscowe 

”lany zagos”odarowania ”rzestrzennego, które nie 

zostaJy uchwalone ”rzed 15 listo”ada 2008 rŁ, czyli 
”rzed dniem wej`cia w wycie ”owoJanej wywej 
ustawy, bez względu na sto”ieL zaawansowania 
”rocedury zmierzającej do uchwalenia dokumentu, 
wymagają ”rze”rowadzenia strategicznej oceny 
oddziaJywania na `rodowisko ｦ zgodnie z art. 46 

tej ustawy. Z przekazanej dokumentacji sprawy 

jasno wynika obowiązek stosowania ”rze”isów 
nowej ustawy od dnia wej`cia ich w wycie, bo-

wiem procedura uchwalania miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego niektórych 
miejscowo`ci Gminy Grodków (wie` SulisJaw) nie 
zostaJa zakoLczona ”rzed wskazaną wywej datąŁ  

PrawidJowo`ć ”rze”rowadzonej ”rocedury ”la-

nistycznej organ nadzoru ocenia na podstawie 

”rzedstawionej ”rzez wójta, burmistrza albo ”re-

zydenta miasta dokumentacji prac planistycz-

nychŁ Burmistrz Grodkowa ”rzekazaJ kom”let 
dokumentów do uchwaJy Nr XXXII/330/09  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci Gminy 
Grodków ｦ wie` SulisJaw w dniu 13 ”audziernika 
2009 r. Z ”rzedJowonej organowi nadzoru doku-

mentacji wynika, we ”rocedura legislacyjna ”ro-

wadząca do uchwalenia wwŁ ”lanu roz”oczęJa się 
28 czerwca 2006 rŁ ”o”rzez ”odjęcie ”rzez Radę 
Miejską w Grodkowie uchwaJy Nr XXXIII/360/06 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

niektórych miejscowo`ci Gminy GrodkówŁ Po 
”odaniu tej informacji do ”ublicznej wiadomo`ci 
oraz zebraniu i rozpatrzeniu wniesionych w wy-

znaczonym terminie wniosków, Burmistrz Grod-

kowa s”orządziJ ”rojekt ”lanu wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko, który nastę”nie 
”rzedstawiJ do zao”iniowania i uzgodnienia ”rzez 
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wJa`ciwe organyŁ Pismem z dnia 11 li”ca 2008 rŁ 
nr IGP.II.LP.7322/G-5/08 Burmistrz Grodkowa 

wystą”iJ do Wojewody O”olskiego (do WydziaJu 
_rodowiska i Rolnictwa O”olskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego) oraz do PaLstwowego Powiatowe-

go Inspektora Sanitarnego w Brzegu z ”ro`bą  
ｭo uzgodnienie ”rojektu miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego niektórych miej-

scowo`ci Gminy Grodkówｬ, ”rzedstawiając  
w zaJączeniu mŁinŁ ”rojekt ”lanu oraz ”rognozę 
oddziaJywania na `rodowisko ustaleL ”lanuŁ Od-

”owiadając na wskazany wniosek, Wojewoda 
O”olski (w ”i`mie nr _RŁIŁ7041ł125ł08 z dnia  
18 sierpnia 2008 rŁ) zakwestionowaJ ustalenia 
”rojektu ”lanu, wnosząc o jego uzu”eJnienie  
w ”rzedstawionym zakresieŁ W dniu 12 wrze`nia 
2008 rŁ, Burmistrz Grodkowa ”onownie zwróciJ 
się do Wojewody O”olskiego ｭo uzgodnienieｬ 
poprawionego projektu. Z analizy dokumentacji 

wynika, we wJa`ciwy w s”rawie organ Gminy nie 
otrzymaJ od”owiedzi na przekazany wniosek.  

ź kolei PaLstwowy Powiatowy Ins”ektor Sanitar-

ny w Brzegu uzgodniJ zarówno ”rojekt miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

niektórych miejscowo`ci Gminy Grodków, jak  
i ”rognozę oddziaJywania na `rodowisko ustaleL 
tego planu (postanowienie nr NZ/BK ｦ 4321-

14/08 z dnia 31 lipca 2008 rŁ)Ł PozostaJe czyn-

no`ci, okre`lone w artŁ 17 ustawy o ”lanowaniu  
i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, zostaJy wy-

konane ”rawidJowoŁ  
Podsumowując ｦ w rozpatrywanym przypadku 

”rognoza oddziaJywania na `rodowisko zostaJa 
s”orządzona ”rzed dniem wej`cia w wycie ustawy 
z dnia 3 ”audziernika 2008 rŁ o udostę”nianiu 
informacji o `rodowisku i wymienione wywej or-

gany nie wniosJy do niej wadnych zastrzeweLŁ  
A zatem ”o zmianie dotychczasowych ”rze”isów 
w zakresie ochrony `rodowiska, organ o”racowu-

jący ”rojekt dokumentu ”owinien wystą”ić do 
wJa`ciwego regionalnego dyrektora ochrony `ro-

dowiska oraz do wJa`ciwego ”aLstwowego ”o-

wiatowego inspektora sanitarnego o ustalenie, 

czy zawarty w s”orządzonej ”rognozie zakres  
i stopieL szczegóJowo`ci wymaganych informacji 
odpowiada przepisom zawartym w art. 51 ust. 2 

”owoJanej wywej ustawy, a w ”rzy”adku braku 
konieczno`ci uzu”eJnienia jej o dodatkowe infor-

macje, z ”ro`bą o wydanie o”iniiŁ  
Z dokumentacji prac planistycznych wynika, 

we ”o zakoLczeniu eta”u skJadania uwag do ”ro-

jektu planu, w dniu 26 stycznia 2009 r. Burmistrz 

Grodkowa wystą”iJ (na ”odstawie artŁ 57 wwŁ 
ustawy) do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

_rodowiska w O”olu ｭz ”ro`bą o zaopiniowanie 

”rognozy oddziaJywania na `rodowisko ustaleL 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennegoｬŁ Śo wniosku doJączono: ko”ię 
ｭuchwaJy Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIII/ 

360ł06 z dnia 28 czerwca 2006 rŁ o ”rzystą”ie-

niu do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”o-

darowania przestrzennego niektórych miejscowo-

`ci gminy Grodków: Więcmierzyce, Ko”ice, vela-

zna, GJębocko, Osiek Grodkowski, GaJązczyce, 
Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Kobiela, 
MikoJajowa, Wojnowiczki, SulisJaw, varów  
w granicach o”racowaniaｬ oraz ”rognozę oddzia-

Jywania na `rodowisko ustaleL ”lanuŁ W ”i`mie 
nr RŚO_-16-WPN-6636-035/09/eb Regionalny 

Śyrektor Ochrony _rodowiska w O”olu stwierdziJ: 
ｭnawiązując do ”isma z dnia 26 stycznia 2009 rŁ 
w s”rawie ”rognozy oddziaJywania na `rodowi-

sko ustaleL ”rojektu miejscowego ”lanu zagospo-

darowania ”rzestrzennego niektórych miejscowo-

`ci Gminy Grodków uzgadniam za”ro”onowany 
w ww. ”i`mie zakres ”rognozy, ”od warunkiem 
uzu”eJnienia tre`ci tego dokumentu o niwej wy-

mienione as”ekty:ｱｬŁ Burmistrz Grodkowa za-

mie`ciJ niniejsze ”ismo w wykazie uzgodnieL do-

tyczących ”rojektu ”lanu i dokonywanych ”rzez 
okre`lone organy w trybie artŁ 17 pkt 7 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ponadto, w dniu 8 kwietnia 2009 r. Burmistrz 

wystą”iJ (na ”odstawie artŁ 53 ustawy o udo-

stę”nianiu informacji o `rodowisku) do PaLstwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Brzegu ｭo uzgodnienie ”rognozy oddziaJywania 
na `rodowisko ustaleL ”rojektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego niektó-
rych miejscowo`ci Gminy Grodkówｬ, a takwe 
ogJosiJ w s”osób ”rzyjęty w ustawie o ”rzystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

niektórych miejscowo`ci Gminy Grodków, umow-
liwiając zainteresowanym za”oznanie się z nie-

zbędną dokumentacją oraz wnoszenie uwag  
i wniosków do ”rognozyŁ Ponadto, w dniach od 

20 li”ca 2009 rŁ do 19 sier”nia 2009 rŁ nastą”iJo 
”onowne wyJowenie ”rojektu wwŁ ”lanu wraz  
z ”rognozą oddziaJywania na `rodowiskoŁ 

Odnosząc się do ”rzedstawionych wywej oko-

liczno`ci nalewy stwierdzić, we Regionalny Dyrek-

tor Ochrony _rodowiska w O”olu dokonaJ jedynie 
uzgodnienia zakresu i sto”nia szczegóJowo`ci 
informacji wymaganych w ”rognozie oddziaJywa-

nia na `rodowisko, dziaJając na ”odstawie artŁ 53 
ustawy o udostę”nianiu informacji o `rodowiskuŁ 
Powywsze wynika z faktu, iw Burmistrz Grodkowa 
”rzekazaJ wJa`ciwemu organowi wniosek zawie-

rający nie”eJną ”odstawę ”rawną, z której nie 
wynikaJa jasno intencja wystą”ienia do tego or-

ganuŁ Nadto dotyczyJ on jedynie ”rognozy oddzia-

Jywania na `rodowisko, jako we zaJącznikiem do 
wwŁ wniosku byJa ko”ia uchwaJy o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci 
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Gminy Grodków oraz ”rzedmiotowa ”rognozaŁ  
A zatem Burmistrz nie doJączyJ do wniosku ”ro-

jektu ”lanu miejscowego, do czego byJ zobowią-
zany, chcąc uzyskać ”rzedmiotową o”inięŁ  
W kontek`cie tych rozwawaL, Burmistrz Grodko-

wa naruszyJ równiew zasady dotyczące s”orzą-
dzania dokumentacji prac planistycznych poprzez 

zamieszczenie w wykazie uzgodnieL z artŁ 17  
pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, uzgodnienie prognozy oddziaJy-

wania na `rodowisko z artŁ 53 ustawy o udo-

stę”nianiu informacji o `rodowiskuŁ  
Konkludując, tutŁ organ nadzoru stwierdziJ, we 

projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci Gminy 
Grodków ｦ wie` SulisJaw nie zostaJ zao”iniowany 

”rzez regionalnego dyrektora ochrony `rodowi-

ska, a takwe ”rzez ”aLstwowego ”owiatowego 
ins”ektora sanitarnego, który w `wietle ”rze”i-

sów ustawy o udostę”nianiu informacji o `rodo-

wisku jest równiew organem o”iniującym ”rojekt 
”lanu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowi-

sko (natomiast w `wietle ”rze”isów ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

jest organem uzgadniającym ”rojekt ”lanu)Ł W tej 

sytuacji za”ewnienie mowliwo`ci udziaJu s”oJe-

czeLstwa w ”ostę”owaniu w s”rawie oceny od-

dziaJywania na `rodowisko skutków realizacji 
”lanu na tym eta”ie ”rocedury ”lanistycznej byJo 
bezzasadne, bowiem zgodnie z przepisami usta-

wy o udostę”nianiu informacji o `rodowisku  
ｦ uzyskanie wymaganych ustawą o”inii ”o”rze-

dza eta” udostę”niania ”rognozy s”oJeczeLstwuŁ 
W tym stanie rzeczy nalewy stwierdzić, we w roz-

”atrywanym ”rzy”adku doszJo do naruszenia  
art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu ”rzestrzennym, który ustanowiJ wymóg 
zgodno`ci ”rojektu ”lanu ze studium oraz przepi-

sami odrębnymiŁ Prze”isem odrębnym jest nie-

wąt”liwie artŁ 46 ”kt 1 w związku z artŁ 3 ustŁ 1 

”kt 14 ustawy o udostę”nianiu informacji o `ro-

dowisku, w”rowadzający obowiązek ”rze”rowa-

dzenia strategicznej oceny oddziaJywania na `ro-

dowisko projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennegoŁ Obowiązek ten nie zo-

staJ s”eJniony z uwagi na brak wymaganych ”ra-

wem opinii. 

źgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Są-
du Administracyjnego w Kielcach, wyrawonym  
w wyroku z dnia 14 kwietnia 2009 r. sygn. akt II 

SAłKe 166ł09: ｭbrak strategicznej oceny oddzia-

Jywania na `rodowisko, której zakres przedmioto-

wy okre`la artŁ 3 ustŁ 1 ”kt 14 ustawy z 3 pau-
dziernika 2008 rŁ nie mowe stanowić uchybienia  

w zakresie trybu s”orządzania ”lanu, lecz jest 
naruszeniem zasad s”orządzania ”lanu, a jak wy-

nika z artŁ 28 ustŁ 1 ustawy, kawde naruszenie 
zasad s”orządzania ”lanu skutkuje stwierdzeniem 
niewawno`ci uchwaJy w s”rawie miejscowego 
”lanuｬŁ 

Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXII/330/09 Rady Miejskiej  

w Grodkowie z dnia 30 wrze`nia 2009 rŁ, orze-

czono 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, ”ozŁ 1591 ze zmŁ), w związku 
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), ni-

niejsze rozstrzygnięcie mowe być zaskarwone do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O”o-

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

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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 z dnia 5 listopada 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXIIł33ńłŃ9 Rady Miej-

s—ie– w Grod—owie z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci Gminy 
Grodków ｦ wie` Gierów i WierzbnaŁ 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 30 wrze`nia 2009 rŁ, Rada Miej-

ska w Grodkowie, dziaJając na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (ŚzŁ 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 zagospodarowa-

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

717 ze zmŁ), ”odjęJa uchwaJę Nr XXXIIł331ł09  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 


