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§ 6Ł źarząd Powiatu O”olskiego od”owiada za 
ｦ zgodną z obowiązującym ”rawem ｦ realizację 
wymienionych w ”orozumieniu zadaLŁ  

 

§ 7Ł1Ł źadania ujęte w § 1 ”kt 1, 2 i 4 będą 
realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r. 

2Ł Porozumienie wygasa ”o rozliczeniu caJo`ci 

dotacji z § 2120, naj”óuniej 14 li”ca 2010 rŁ  
3Ł Wcze`niejsze wy”owiedzenie porozumienia, 

z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga 
formy ”isemnej i mowe być dokonane na wniosek 
źarządu Powiatu O”olskiego lub ”rzez Wojewodę 
Opolskiego. 

§ 8Ł Porozumienie s”orządzono w trzech jed-

nobrzmiących egzem”larzachŁ 
 

§ 9Ł Porozumienie wchodzi w wycie z dniem 
ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

 

źarząd Powiatu     

 

Starosta   Wojewoda Opolski 

Henryk Lakwa  Ryszard WilczyLski 
 

Wicestarosta  

Krzysztof Wysdak 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-198/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 19 ”audziernika 2009 rŁ 
 

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 XXXVIł259ł2ŃŃ9 Rady 
Gminy DobrzeL Wiel—i z dnia ńŃ wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ 
w s”rawie uchylenia uchwaJy Rady Gminy ŚobrzeL 
Wielki Nr XXXV/253/2009 z dnia 9 lipca 2009 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego budowy drogi uwytku ”ublicznego  
w Chró`cicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do 
granicy Gminy ŚobrzeL WielkiŁ 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 10 wrze`nia 2009 rŁ, Rada 
Gminy ŚobrzeL Wielki ”odjęJa uchwaJę Nr XXXVI/ 

259ł2009 w s”rawie uchylenia uchwaJy Rady 
Gminy ŚobrzeL Wielki Nr XXXV/253/2009 z dnia 

9 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego budowy drogi 

uwytku ”ublicznego w Chró`cicach, od drogi wo-

jewódzkiej nr 457 do granicy Gminy ŚobrzeL 
Wielki.  

UchwaJa w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 

21 wrze`nia 2009 rŁ  
ź tre`ci ”rzedmiotowej uchwaJy wynika, we na 

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

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ) Rada Gminy ŚobrzeL 
Wielki uchyliJa uchwaJę Nr XXXVł253ł2009  
z dnia 9 lipca 2009 r., na skutek stwierdzenia, we 
w tek`cie ”rzyjętej regulacji doszJo do omyJki 
pisarskiej. W § 2 wwŁ uchwaJy ”rzyjęto ”onadto, 
we: ｭNiniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jy-

wie 30 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoｬŁ 

W toku badania legalno`ci ”rzedJowonej 
uchwaJy organ nadzoru stwierdziJ, we uchylenie 

”rzez Radę Gminy ŚobrzeL Wielki uchwaJy  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego nastą”iJo wbrew obowiązującym 
”rze”isom ”rawa, regulującym tryb i zasady 

uchwalania miejscowych ”lanów zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy. 

Na gruncie istniejącego ”orządku ”rawnego, 
”odstawowym aktem regulującym ”roces gos”o-

darowania ”rzestrzenią jest ustawa z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 ze zm.). Przedmiotem ww. ustawy jest 

mŁinŁ okre`lenie s”osobu ”ostę”owania w s”ra-

wach ustalania przeznaczania terenu w miejsco-

wych planach zagospodarowania przestrzennego 

gminyŁ Ustawodawca unormowaJ szczegóJowo 
zasady i tryb s”orządzania ”lanu miejscowego,  
a takwe organy od”owiedzialne za ”rzygotowanie 
i uchwalenie tego aktu ”lanistycznegoŁ Nalewy 
bowiem ”amiętać, we uchwalanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest ak-

tem zJowonym ”roceduralnie, w którego toku or-

gany gminy dokonują wielu czynno`ci o donio-

sJych skutkach ”rawnychŁ  
Procedura s”orządzania miejscowego ”lanu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy zostaJa 
szczegóJowo uregulowania w artŁ 9 - 20 ”owoJa-

nej wywej ustawy o ”lanowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym. Kolejne etapy wskazanej 

”rocedury ”lanistycznej zamyka ”odjęcie ”rzez 
radę gminy uchwaJy w s”rawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

”rzekazanie uchwaJy wraz z zaJącznikami i doku-

mentacją ”rac ”lanistycznych wojewodzie, w celu 

oceny jej zgodno`ci z ”rze”isami ”rawnymiŁ Od-
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nosząc ”owywsze rozwawania na grunt roz”ozna-

wanej s”rawy nalewy stwierdzić, we ”o wykonaniu 
nakazanych ”rawem czynno`ci w zakresie s”o-

rządzania ”rojektu miejscowego planu, w dniu  

9 li”ca 2009 rŁ Rada Gminy ŚobrzeL Wielki ”rzy-

jęJa uchwaJę Nr XXXVł253ł2009 w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

budowy drogi uwytku ”ublicznego w Chró`cicach, 
od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy 
ŚobrzeL WielkiŁ Powywsza uchwaJa nie zostaJa 
jednak o”ublikowana w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiego, lecz na sesji Rady 
Gminy ŚobrzeL Wielki w dniu 10 wrze`nia 2009 r. 

uchylono jej postanowienia w drodze przedmio-

towej uchwaJyŁ W tej sytuacji nalewy jednoznacz-

nie stwierdzić, we proces legislacyjny w sprawie 

ww. miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zakoLczyJ się ”odjęciem wJa`ciwej 
uchwaJy, w rezultacie czego uchwaJa staJa się 
aktem prawa miejscowego, ale nieopublikowa-

nym. Nie wynika z tego jednak, we nie”ublikowa-

ną jeszcze uchwaJę mowna dowolnie zmieniać lub 
uchylaćŁ Takie stanowisko znajduje oparcie 

w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyj-

nego, który w wyroku z dnia 11 stycznia 2006 rŁ 
(sygn. akt II OSK 423/05) stwierdziJ, we: ｭuchwa-

lony ”lan, mimo we nie zostaJ jeszcze ogJoszony  
i nie wszedJ w wycie, znalazJ się juw w`ród aktów 
”rawa miejscowego, wywoJując okre`lone skutki 
”rawne, w tym obowiązek wojewody ”ublikacji 
”lanu w organie ”romulgacyjnym województwaｬŁ 
W dalszej czę`ci ”owoJanego wyroku Naczelny 

Sąd Administracyjny orzekJ, cytŁ: ｭzmiana miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego, ale jeszcze nieobowiązującego, 
równiew z ”owodu oczekiwania na ogJoszenie  
w organie ”romulgacyjnym województwa, mowe 
nastą”ić ｦ w my`l wymagaL artŁ 27 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ｦ tylko w trybie przewidzianym dla jego uchwa-

leniaŁ W konsekwencji rada gminy, chcąc zmienić 
uchwalony, ale jeszcze nieopublikowany plan 

”owinna ”odjąć uchwaJę o ”rzystą”ieniu do jego 

zmiany, a uchwaJę o uchyleniu planu, o jakim 

mowa, ”odjąć do”iero ”o ”rze”rowadzeniu usta-

wowo okre`lonej ”rocedury ”lanistycznejｬŁ Biorąc 
”od uwagę ”owywsze ustalenia, organ nadzoru 
”rzyjąJ, we uchwaJa Nr XXXVI/259/2009 Rady 

Gminy ŚobrzeL Wielki z dnia 10 wrze`nia 2009 rŁ 
zostaJa wydana z naruszeniem artŁ 20 oraz  
art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Warto ”odkre`lić, we w roz”atrywanej s”rawie 
nie chodzi o uchylenie uchwaJy w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w kontek`cie rezygnacji z gospodarki przestrzen-

nej w drodze miejscowego planu. Przy czym nale-

wy ”amiętać, we jej zniesienie wywoJuje skutki 
”rawne o doniosJym znaczeniu dla gminy i ”od-

miotów ”rywatnym, w związku z tym wymagane 
jest zachowanie formy wJa`ciwej dla jej wprowa-

dzenia. Niemniej jednak, w analizowanej sprawie 

chodzi o wyeliminowanie z obrotu prawnego 

uchwaJy w s”rawie miejscowego ”lanu, ”odjętej 
w celu zmiany ”rzyjętej ”ierwotnie tre`ci tej 
uchwaJyŁ W ten s”osób Gmina naruszyJa wwŁ 
przepisy prawa. 

Uznając dotychczasowe ustalenia za najistot-

niejszy zarzut dotyczący kwestionowanej uchwa-

Jy, nalewy wskazać ”ozostaJe uchybienia, będące 
niejako konsekwencją tego naruszenia. 

Przedmiotowa uchwaJa zostaJa ”odjęta na 
podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ 
Nr 142, poz. 1591 ze zmŁ), który stanowi, we do 
wJa`ciwo`ci rady gminy nalewy uchwalanie stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy oraz miejscowych pla-

nów zagos”odarowania przestrzennego. Z analizy 

cytowanych ”rze”isów wynika, we nie mogą one 

stanowić wyJącznej ”odstawy ”rawnej, umowli-
wiającej uchylenie uchwaJy w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Jest to ogólna norma kom”etencyjna, wymagają-
ca uszczegóJowienia w ”rzy”adku stanowienia 
aktów ”rawa miejscowego w dziedzinie planowa-

nia przestrzennego.  

UchwaJa Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy Do-

brzeL Wielki z dnia 10 wrze`nia 2009 rŁ zostaJa 
przekazana Wojewodzie Opolskiemu w celu zbada-

nia jej zgodno`ci z ”rawem, a nastę”nie ”ublikacji  
w Śzienniku Urzędowym Województwa O”olskie-

go. Stosownie do tre`ci § 2 uchwaJy: ｭNiniejsza 
uchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od 
daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa O”olskiegoｬŁ Nie ma wąt”liwo`ci, 
we termin wej`cia w wycie uchwaJy, okre`lony  
w art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu ”rzestrzennym, odnosi się do uchwaJy  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego bądu jej zmiany, ”odjętej ”o ”rze-

prowadzeniu procedury ustanowionej w przepisach 

tej ustawyŁ ź okoliczno`ci roz”atrywanej s”rawy 
wynika, we nie zachodzą ”rzesJanki okre`lone  
w art. 29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wobec wszystkich dokonanych do 

tej ”ory ustaleL, ”ublikacja ”rzedmiotowej uchwaJy, 
co jest warunkiem wej`cia jej w wycie, okre`lona  
w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu ”rzestrzennym, nie jest mowliwa w roz”atry-

wanej sprawie.  

WwŁ ”rzesJanki skutkują stwierdzeniem niewaw-
no`ci uchwaJy Nr XXXVI/259/2009 Rady Gminy 

ŚobrzeL Wielki z dnia 10 wrze`nia 2009 rŁ Pomimo 
tego nalewy dodać, we w rozpatrywanej sprawie 

doszJo do naruszenia wJa`ciwo`ci organów, u”raw-

nionych do wyeliminowania z obrotu prawnego 

uchwaJy w s”rawie ”lanuŁ Śotyczy to w szczegól-
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no`ci uchwaJy, która zostaJa juw ”odjęta ”rzez radę 
gminy, ale jeszcze nieopublikowana. Przepisy usta-

wy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ”lano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustano-

wiJy szczególny tryb stwierdzania niewawno`ci 
uchwaJy, a takwe organy u”rawnione do stwierdze-

nia tej niewawno`ciŁ Stosownie do za”isów komen-

towanych regulacji mowe to nastą”ić ”o”rzez ”ra-

womocne rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody 
bądu w wyniku odrzucenia lub oddalenia ”rzez sąd 
administracyjny wniesionej ”rzez gminę skargi na 
”rzedmiotowe rozstrzygnięcieŁ Ponadto nalewy 
wskazać na mowliwo`ć stwierdzenia niewawno`ci 
uchwaJy rady gminy ”rzez sąd administracyjny 
w trybie art. 93 ust. 1 oraz art. 101 ustawy o sa-

morządzie gminnymŁ 

Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXVIł259ł2009 Rady Gminy 
ŚobrzeL Wielki z dnia 10 wrze`nia 2009 rŁ, orze-

czono jak na wstę”ieŁ 
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 rŁ 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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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-LM- 0911-1-97/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 29 ”audziernika 2009 rŁ 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

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

stwierdzam niewawno`ć uchwaJy Nr XXX/143/09 

Rady Gminy Cise— z dnia 25 wrze`nia 2ŃŃ9 rŁ  
w sprawie wieloletniego programu gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 

2009 ｦ 2013, z powodu istotnego naruszenia 

prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Gminy Cisek na sesji w dniu 25 wrze`nia 
2009 rŁ ”odjęJa uchwaJę Nr XXXł143ł09 w s”rawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy Cisek na lata 2009 ｦ 

2013. 

W podstawie prawnej ww. uchwaJy rada ”o-

woJaJa się na artŁ 21 ustŁ 1 ”kt 1 i 2 ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-

torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 

”ozŁ 266 ze zmŁ), zwanej dalej ustawą lokalowąŁ 
źgodnie z tre`cią wskazanego ”rze”isu wieloletni 
program gospodarowania mieszkaniowym zaso-

bem gminy ”owinien zawierać w szczególno`ci: 
1) ”rognozę dotyczącą wielko`ci oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w ”oszczególnych latach, z ”odziaJem na lokale 
socjalne i ”ozostaJe lokale mieszkalne; 

2) analizę ”otrzeb oraz ”lan remontów i mo-

dernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-

dynków i lokali, z ”odziaJem na kolejne lata; 

3) planowana s”rzedaw lokali w kolejnych la-

tach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki 

obniwania czynszu; 

5) s”osób i zasady zarządzania lokalami i bu-

dynkami wchodzącymi w skJad mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w za-

kresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gmi-

ny w kolejnych latach; 

6) uródJa finansowania gos”odarki mieszka-

niowej w kolejnych latach; 

7) wysoko`ć wydatków w kolejnych latach,  
z ”odziaJem na koszty biewącej eks”loatacji, kosz-

ty remontów oraz koszty modernizacji lokali  
i budynków wchodzących w skJad mieszkanio-

wego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomo-

`ciami ws”ólnymi, których gmina jest jednym ze 
ws”óJwJa`cicieli, a takwe wydatki inwestycyjne; 

8) o”is innych dziaJaL mających na celu ”o”rawę 
wykorzystania i racjonalizację gos”odarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególno-

`ci: 
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych 

z remontami budynków i lokali, 
b) ”lanowaną s”rzedaw lokaliŁ 
Wskazane ”owywej elementy oznaczają, iw ”omi-

nięcie ”rzez radę gminy którego` z ww. wymienio-

nych elementów ”rogramu skutkuje brakiem ”eJnej 
realizacji u”owawnienia ustawowego i ma istotny 


