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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-GF-7042-231/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 20 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 XLV/272/09 Rady Miejskiej 

w Ole`nie z dnia ń4 ”audzierni—a 2ŃŃ9 rŁ w sprawie 

”rzyjęcia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego terenów ”oJowonych w rejonie ulic: 
Gorzowskiej, Le`nej i Sienkiewicza w Ole`nie,  
z powodu istotnego naruszenia prawa. 

  

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 14 ”audziernika 2009 rŁ Rada 
Miejska ”odjęJa uchwaJę Nr XLVł272ł09 w s”rawie 
”rzyjęcia miejscowego ”lanu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów ”oJowonych w rejonie ulic: 
Gorzowskiej, Le`nej i Sienkiewicza w Ole`nieŁ 

Przedmiotowa uchwaJa ”odjęta zostaJa na ”od-

stawie art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy o samorzą-
dzie gminnym, który stanowi ogólną normę kom”e-

tencyjną do ”odejmowania uchwaJ w s”rawach 
uchwalania miejscowych ”lanów zagos”odarowania 
przestrzennego oraz na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

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

Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

źgodnie z artŁ 20 ustŁ 1, wymienionej wywej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, plan uchwala rada gminy, po stwierdze-

niu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, rozstrzy-

gając jednocze`nie o s”osobie roz”atrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

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

o finansach ”ublicznychŁ Czę`ć tekstowa ”lanu 
stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wy-

magane rozstrzygnięcia stanowią zaJączniki do 
uchwaJyŁ 

W dniu 26 ”audziernika 2009 rŁ ”rzedJowono 
Wojewodzie O”olskiemu dokumentację ”rac ”lani-

stycznych do uchwaJy Nr XLVł272ł09 Rady Miej-

skiej w Ole`nie z dnia 14 ”audziernika 2009 rŁ  
w sprawie ”rzyjęcia miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego terenów ”oJowonych  
w rejonie ulic: Gorzowskiej, Le`nej i Sienkiewicza  
w Ole`nieŁ 

Wojewoda Opolski w dniu 16 listopada 2009 r. 

pismem Nr IG.VI.GF-7042-231ł09 zawiadomiJ 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ole`nie  
o zakresie ”ostę”owania nadzorczego, które do-

tyczy naruszenia art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.) poprzez brak zamieszczenia  

w tek`cie wwŁ uchwaJy za”isu o jej zgodno`ci ze 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy Olesno oraz fak-

tycznego braku zgodno`ci ze studium terenu 
oznaczonego na zaJączniku graficznym do uchwa-

Jy Nr XLVł272ł09 jako ｭ5MNUｬ, ”onadto ”oin-

formowaJ o innych wynikJych uchybieniach, do 
których zaliczyJ naruszenie artŁ 16 ustŁ 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

”o”rzez s”orządzenie zaJącznika graficznego do 
uchwaJy w niewJa`ciwej skali, tznŁ 1:2000, nie-

u”orządkowanie oznaczenia terenu ｭPUｬ oraz 
nie”rawidJowe oznaczenie na zaJączniku graficz-

nym terenu ｭ2PUｬ jako ｭ2P, UｬŁ  
W toku prowadzonej oceny procedury plani-

stycznej Burmistrz Olesna ”rzedJowyJ Wojewodzie 
Opolskiemu tekst studium gminy Olesno wraz  

z rysunkiem studium stanowiącym zaJącznik gra-

ficzny do studium gminy. 

W wyniku dalszej analizy rysunku studium, Wo-

jewoda stwierdziJ dodatkowo niezgodno`ć zaJączni-

ka graficznego studium w czę`ci dotŁ terenów 
oznaczonych na rysunku planu jako: 6MN, 7MN 

(czę`ć), 8MN (czę`ć)Ł 
Pismem z 17.11.2009 r. Nr III-7322/III/1/07 

(otrzymanym 18Ł11Ł2009 rŁ faxem z Urzędu 
Miejskiego w Ole`nie) Pan Piotr Antkowiak ｦ 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ole`nie od”o-

wiedziaJ na zarzuty wskazane w zawiadomieniu 
Wojewody Opolskiego z 16.11.2009 r., podno-

sząc m.inŁ to, we ”rojekt uchwaJy, który zostaJ 
”rzekazany do organów uzgadniających, zawieraJ 
za”is co do zgodno`ci ze studium i zostaJ ”rzed-

Jowony do wglądu organowi ”rze”rowadzającemu 
ocenę uchwaJy w dniu 16Ł11Ł2009 rŁ, ”owoJując 
się, iw jest to jedynie techniczny bJąd ”rzy reda-

gowaniu ostatecznego tekstu uchwaJy, a nie nie-

zgodno`ć z jej tre`ciąŁ Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ole`nie zJowyJ równiew wyja`nienia 
dotŁ ”ozostaJych uwag wskazanych w zawiado-

mieniu Wojewody Opolskiego z 16.11.2009 r. 

W wyniku analizy uchwaJy Nr XLV/272/09 

Rady Miejskiej w Ole`nie z dnia 14 ”audziernika 
2009 rŁ w s”rawie ”rzyjęcia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów ”oJo-

wonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Le`nej i Sien-

kiewicza w Ole`nie Wojewoda O”olski stwierdziJ, 
iw w tre`ci uchwaJy brak jest za”isu o zgodno`ci 
uchwalonej uchwaJy w s”rawie ”lanu miejscowe-
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go ze studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Olesno oraz 

faktycznej z nim zgodno`ci, co bez”o`rednio wy-

nika z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wskazana w niniejszym rozstrzygnięciu nad-

zorczym niezgodno`ć ”omiędzy za”isami w stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy Olesno, i planie zago-

spodarowania przestrzennego terenów ”oJowo-

nych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Le`nej i Sien-

kiewicza w Ole`nie uchwalonym na ”odstawie 
uchwaJy Nr XLVł272ł09 Rady Miejskiej w Ole`nie 
z dnia 14 ”audziernika 2009 rŁ dotyczy: 

1) braku za”isu o zgodno`ci ocenianej uchwaJy 
ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy Olesno, 

2) braku faktycznej zgodno`ci ”rzeznaczenia 
terenów w studium i w ”lanie, a oznaczonych na 
zaJączniku graficznym do uchwaJy Nr XLV/ 

272ł09 jako 5MNU oraz terenów: 6MN, 7MN 
(czę`ć), 8MN (czę`ć)Ł  

Ad. pkt 1 

ź ”rzedJowonego wyja`nienia Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Ole`nie nie wynika, iw ”rojekt 
uchwaJy ”rzedstawionej do uchwalenia ”rzez Radę 
Miejską w Ole`nie, zawieraJ w swoim za”isie 
stwierdzenie zgodno`ci jej ze studium gminy Ole-

sno. 

Natomiast tekst uchwaJy uchwalony ”rzez Ra-

dę, a ”od”isany ”rzez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Ole`nie i ”rzedJowony Wojewodzie 
Opolskiemu do oceny w dniu 26 ”audziernika 
2009 rŁ nie zawieraJ takiego za”isuŁ  

Ad. pkt 2 

Teren, który na rysunku studium oznaczony jest 
kolorem fioletowym i opisany jako: Obszar koncen-

trac–i dziaJalno`ci gos”odarcze– na zaJączniku gra-

ficznym do uchwaJy Nr XLVł272ł09 Rady Miejskiej 
w Ole`nie ”osiada oznaczenie 5MNU ｦ zabudowa 

mieszkaniowa z usJugami, ”odczas, gdy zgodnie  
z § 18 ust. 1 ocenianej uchwaJy w s”rawie ”lanu 
miejscowego, dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1 - 5MNU (a więc równiew dla 
obszaru spornego 5MNU) ustalony zostaJ jako: 
przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna oraz usJugi nie”rodukcyjne; 

przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządzona oraz 
urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji 
w tym miejsca postojowe. 

Podobnie teren, który na rysunku studium 
oznaczony jest kolorem fioletowym ze szrafurą  
i opisany jako: Obszary rozwoju funkcji gospodar-

czych (”rzemysJ, rzemiosJo, handel hurtowy), na 

zaJączniku graficznym do uchwaJy Nr XLV/ 

272ł09 Rady Miejskiej w Ole`nie ”osiada on 
oznaczenia: 6MN, 7MN (czę`ć), 8MN (czę`ć)  
- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ”od-

czas, gdy zgodnie z § 17 ust. 1 ocenianej uchwa-

Jy w s”rawie wwŁ ”lanu miejscowego, dla tere-

nów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem  
1 - 13MN (a więc równiew dla obszarów s”or-

nych: 6MN, 7MN (czę`ć), 8MN (czę`ć) ustalony 
zostaJ jako: ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; przeznaczenie 

dopuszczalne - usJugi nie”rodukcyjne oraz urzą-
dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji  

w tym miejsca postojowe. 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Olsztynie  

ｦ II SA/Ol550/07 z dnia 9 ”audziernika 2007 r. oraz 

”otwierdzającym go wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie ｦ Sygn. akt II OSK 

32/08 z dnia 9 kwietnia 2008 rŁ: (ｱ) Ustalenia 
studium wiąwą organy gminy ”rzy s”orządzaniu 
planu miejscowego, co wynika z art. 9 ust. 4 usta-

wy [o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym]Ł (ｱ) źasadą wyrawoną w artŁ 20 ustŁ 1 usta-

wy jest mowliwo`ć uchwalenia ”lanu miejscowego 
”rzez radę gminy do”iero ”o stwierdzeniu jego 
zgodno`ci z ustaleniami studiumŁ Wymóg stwier-

dzenia zgodno`ci ”lanu ze studium jest wymogiem 
bezwarunkowym i nie jest to wymóg jedynie for-

malnyŁ Nawet, je`li rada stwierdzi w uchwale tą 
zgodno`ć, to kwestia zgodno`ci ”lanu miejscowego 
”odlega ocenie organu nadzoru i sądu administra-

cyjnego w razie zaskarwenia rozstrzygnięcia nad-

zorczegoŁ Organy gminy mają bezwzględny obo-

wiązek do”rowadzić ”rojekt ”lanu miejscowego do 
zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego (ｱ)Ł 

Ponadto w tym samym wyroku, NSA wskazaJ, 
iw (ｱ) Uzgodnienie ”rojektu ”lanu miejscowego  
[w trybie art. 17 ust. 7 ustawy o panowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym ｦ przyp.] nie jest 

towsame z oceną zgodno`ci uchwalonego ”lanu 
miejscowego z ”rze”isami obowiązującego ”rawaŁ 
Wojewoda dziaJaJ ”ierwotnie jako organ uzgadniają-
cy, a ”o uchwaleniu uchwaJy będącej ”rzedmiotem 

rozstrzygnięcia nadzorczego, jako organ nadzo-

ruŁ(ｱ)Ł źatem fakt dotyczący zawarcia za”isu  
o zgodno`ci ze studium w ”rojekcie uchwaJy ”rze-

kazanej Wojewodzie Opolskiemu, jako organowi 

dokonującemu uzgodnieL ”rojektu ”lanu miejsco-

wego w zakresie zgodno`ci z zadaniami rządowymi, 
nie czyniJ zado`ć konieczno`ci umieszczenia takiego 
za”isu w tek`cie uchwaJy uchwalonej ”rzez gminęŁ 

Wobec wykazanej wywej s”rzeczno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej  

w Ole`nie z dnia 14 ”audziernika 2009 rŁ  
w związku z naruszeniem zasad s”orządzania 
”lanu miejscowego, w szczególno`ci niezgodno-

`ci tego ”lanu ze studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Olesno ｦ orzeczono jak na wstę”ie w my`l  
artŁ 91 ustŁ 1 cytŁ ustawy o samorządzie gmin-

nym oraz art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ), w związku 
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sier”nia 2002 rŁ 
Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze 

zmŁ), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być zaskar-

wone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w O”olu, za moim ”o`rednictwem, w terminie  

30 dnia od daty jego doręczeniaŁ 
 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-238/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 1 grudnia 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.) oraz art. 28 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXIIł3Ń8łŃ9 Rady 
Mie–s—ie– w NamysJowie z dnia 29 ”audzierni—a 
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta NamysJów. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 29 ”audziernika 2009 rŁ, Rada 
Miejska w NamysJowie, 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 XXXII/308/09  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Namy-

sJówŁ 
UchwaJa w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 

2 listopada 2009 r.  

W ”i`mie z dnia 19 listo”ada 2009 rŁ, organ 
nadzoru zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu 
”ostę”owania nadzorczego, dotyczącego wwŁ 
uchwaJy z ”owodu braku zgodno`ci ”omiędzy usta-

leniami ”rzyjętej zmiany miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego miasta NamysJów  
a ustaleniami dotychczas obowiązującego studium 
uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy NamysJówŁ  
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 miejscowego ”lanu, istotne naru-

szenie trybu jego s”orządzania, a takwe narusze-

nie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresieŁ  
W dniu 29 ”audziernika 2009 rŁ, Rada Miejska 

w NamysJowie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze 
ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego miasta NamysJówｬ, ”od-

jęJa uchwaJę Nr XXXIIł308ł09 w s”rawie uchwa-

lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego miasta NamysJówŁ Rysunek 
”lanu, s”orządzony w skali 1:2000, stanowiący 
zaJącznik nr 1 do wwŁ uchwaJy zawiera wyrys 
ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego miasta NamysJów, ”rzy-

jętego uchwaJą Nr XXXII/307/09 Rady Miejskiej 

w NamysJowie z dnia 29 ”audziernika 2009 rŁ  
Stwierdzenie zgodno`ci ”rzedmiotowego planu 

ze wskazanym wywej studium nie jest mowliwe, 
bowiem w dniu 27 listopada 2009 r. Wojewoda 

O”olski wydaJ rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI-

NC-7042-239ł09, stwierdzające niewawno`ć 
uchwaJy Nr XXXII/307/09 Rady Miejskiej w Na-

mysJowie z dnia 29 ”audziernika 2009 r. w spra-

wie zmiany ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Namy-

sJówｬ z ”owodu naruszenia zasad s”orządzania 
tego aktu ”lanistycznegoŁ Nalewy dodać, we Bur-

mistrz NamysJowa ”rowadziJ ”rocedury zmiany 
tych dokumentów równolegleŁ  

Wyeliminowanie z obrotu ”rawnego ”owywszej 
uchwaJy s”owodowaJo, we Rada Miejska w Na-

mysJowie nie mogJa ”owoJać tej regulacji jako 
”odstawy stwierdzenia zgodno`ci z ”rzyjętym 
planem. Ponadto, poprzez stwierdzenie niewaw-
no`ci dokonanej zmiany studium, ｭodwyJyｬ usta-

lenia studium uwarunkowaL i kierunków zago-

s”odarowania ”rzestrzennego gminy NamysJów, 
”rzyjętego uchwaJą Nr XXXV/389/97 Rady Miej-

skiej w NamysJowie z dnia 22 grudnia 1997 rŁ 
Na tej ”odstawie nalewy stwierdzić, we ”o”rzez 

brak zgodno`ci za”isów wwŁ ”lanu z zapisami 

obowiązującego studium doszJo do naruszenia 
zasad s”orządzania ”lanu, okre`lonych w artŁ 15 


