
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI –TD-7042-47/09 

Wojewody Opolskiego 

 

z dnia 1 kwietnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXVII/221/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 

2009 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejo-

nie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie, z powodu istotne-

go naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 18 lutego 2009 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/221/09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie 

ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie, z powodu istotnego 

naruszenia prawa. 

Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), któ-

ry stanowi ogólną normę kompetencyjną do podejmowania uchwał w sprawach uchwalania miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Artykuł 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym stanowi między innymi, iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego 

zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane roz-

strzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. 

Zgodnie z art. 17 punkt 10) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także 

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o wyłożeniu projektu planu do publicznego 

wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą od-

działywania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w 

tym czasie dyskusją publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 

Termin „co najmniej 21 dni” ustanowiony w wyżej powołanym przepisie ma charakter szcze-

gólny. Nie jest to termin prawa procesowego, a jego istotą jest stworzenie obywatelom możliwo-

ści zapoznania się z projektem aktu prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy. Cały zatem 

21-dniowy okres wyłożenia projektu planu musi przypadać na dni robocze urzędu, kiedy to moż-

liwy jest publiczny wgląd do wyłożonego dokumentu. Nie można zatem w okres 21 dni wliczać 

dni wolnych od pracy, gdyż dostęp do wyłożonego projektu planu był w tym czasie niemożliwy. 

Z obwieszczenia Burmistrza Olesna z dnia 16 lipca 2008 r. wynika, że termin wyłożenia pro-

jektu planu obejmuje okres od dnia 29 lipca 2008 r. do 25 sierpnia 2008 r. tj. 28 dni kalenda-

rzowych, co po odjęciu dni wolnych od pracy spowodowało, że wyłożenie do publicznego wglą-

du trwało 19 dni. 

Ponowne wyłożenie projektu planu (po wprowadzeniu zmian) obejmowało okres od 25 listo-

pada 2008 r. do 15 grudnia 2008 r. tj. 21 kalendarzowych, co po odjęciu dni wolnych od pracy 

spowodowało, że wyłożenie do publicznego wglądu trwało 15 dni. 

Niedotrzymanie terminu, określonego w art. 17 punkt 10) ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, powoduje naruszenie trybu sporządzania planu i stwierdzenie 

prze organ nadzoru nieważności przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, 

naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich spo-

rządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie – powodują nieważność 

uchwały rady gminy. 



Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z prawem uchwały Nr XXXVII/221/09 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów położonych w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjo-

wej w Oleśnie – orzeczono jak na wstępie. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 163, poz. 1270 z 

pnóź. zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek Świetlik 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji 


