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ROZSTRZYGN I ĘCI E NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 Ilarca l99O r. o sanlorzqdzie gminnYm (Dz. U. z 200 l r,, Nr
l+z, por. 1591 zpóźn, zm.) w zrviązku zart,ż8 trst. l ustawy zdnia 2] Ilarca 2003 l'. tl ;llullrn,tlanirt
i zagolspodarowanitt przestl"Zenn})m (Dz. l.). zż003 r.. Nr 80, poz.7 |7 z poźrl. zn.),
stwierdzarn nieważność

pR.0007.148.20l3 Rady Miasta Rucla Śląska zdnia 2() sierpnia 20l3 r. r,t'sprawię
mieiscowego planu zagospodarowania przestlzennego niasta Ruda Śląsl<a w obszarze zlolializowanYm

uclrwaĘ

Nr

w Rudzie Śląskiej w Kochłowicaclr, w rejonie ulicy Gajowej, w całości,

uzasadnienie
W dniu 29sierpnia ż0l3r. Racla Miasta Ruda.Sląska pocljęła uclrr,vałę wsprawie miejscowego,Pl,ulY
zagospodarowanii przestrzennego miasta Ruda Sląsl<a wobszarzę zloltalizowaIlYln WRudzie Stąskiej
w Kochłowicach, w rejonie ulicy Gajowej.

Stosownie do przepisu afi..20 ust.2 ustawy zdnia 2'7 rnarca 2003 r. o planov.,aniu izagos1-loclctrcluąnitt
przestrzen.nym(Dz. lJ.zż0O3i., x, so, poz.717 zpóźn.zln.- zwane) dalej: Lr,p.z.p.) przedmiotorva ltchwała
"*r- z dokumentacją prac planistycznych odzwiercietllającą przebieg postępolł'arria w sPrawie trchwa]enia
miejscowego planu, zostałaprzekazanaorganowi nadzorlt r,v dniu 5 wrzeŚnia 20 13 r.

W dniu 72w1zęśnia2013 r. organ nadzoru rvszczął postępowanie nadzol,cze olaz poitlfort-norva,i Grninę
o mozliwościzłożęntawyjaśnieri.
oceniając przedmiotową uchrvałę tr,rtejszy Organ zlviązany był przepisetl-1 at't. 4 ust. 2 Y5l3r,lr,1' z dni0
25 czerwca 2010 r. o zmianie LrstalĄ)y o planolt,ani.tł i zagospodaroll,tllli.tt przestrienn),'l]1, tlslaluY
(Dz. U. Nr 130,
o pąństwoylej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochrclnie zabytków i opiece nud:ablltkami
poz.87I).
W trakcie prowadzonego postępowarlia nadzorczego, nającego na celu zbaclanie legalnoŚci LrchwałY,
organ nadzoru stwierdził, ze została ona podjęta z naruszenietn zasad spolząclzania rniejscolvego Planr,t
zagospodarowani a przestrzen nego w n astępuj ący m zakres e.
i

lcl:

HVEVJ-RDZRR-PCXJZ-CEDLW-JFVN

S. Poclp isaIry
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"Zasad
cze|rvctr
_29:1 ],
Zgodnie z § ł4 ust. 1, w zrviązku Z § i43 l"ozporządzen,u:|:,i.u20
plzeplsy
porvini^en,zarł,iet,ac
poz.908) al<t prawa rniejscowego
techniki prawodawczej" (Dz.U.Nl 100,
2 trsttrrv1, z dnia
p,l"piso* art, 4, w'zrvią,liu z art, 13 pkt
noto,oiust
rl;,śl
W
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życie
w
o wejściu
prctll,,llvch (Dz, U, z_ ]0l l r, Nr
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1.

akirhr

20lipca 2000 r. o oglaszanitt aktrjlt,llorllla,yrr,l,j,1,):i,o""::|,:::,:h
19],poz.1112)aktynofl1lat),Wne'zawierająceprzepisl,powszechllieobor'viązLriące'ogłaszane
wdziennikachurzędowychwchodząrvŻyctepoullłyr,r,rlie:Zternas.tLtclnioclclriiaichogloszerlia"chl,baze
pt,zedlliotorvl rlliejscorvy
onlarviariej spralvie, uclirvalając
dany akt normatywny oilreśli ter.nriny dluższy,w
1.,-,oc)/ porvyzszych p"'pi'o* Podlega 1lLrblikacji
plan zagospodaro*uniu' |rr.r,rr"ń.g_o, ,litory lla
ust' 2 u'\la)l')) () Zmlanle
zu,łrąrirra bYła PrzePiselrl art' 4
śii.t
nudu
Miasta
Rada
w dzienniku urzędor,lryn,

"

Lrstąwyoplanowanil,tizagospodctrowtlniuprzestrzenn),nl']tSlL11,|,yoPcl'li'sLll,tłt,eitnspekc.jiSani!ut.rtcjoraz
paździet,nil<a 20 l 0 r," lr zgodnie
,,ouyio,,lll. która rveszła rv zycie 2l
ustawy o ochronie zabytkólv i optece ,oa

\\,,życle
zktórymdomiejscowegoplanuzagospodarowallapfzestl.Zenllego,wstosLrrlktrcloktór.egopodjetoLlchr,vałę
p";ę;;";nie nie ,o,L1o zal<ończotre clo drria r,vejścia
Sląslra
o przystąpieniu do jego sporządzenia "
RLrcla
Rada_Miasta
tl,r-t-r należy wskazać, źe
TYtn
ustawY, stosuje się przepisy clotyclrczasow","-dn-li"j"rl
r-rchrvirlY,
baclanej
j1oio ,ónia 13 maja )orÓ. przlstapiła ńo sporzą..lrenia
uchwałą Nr 1104/LXl
bYł
Prz,estlzegac
Nr pR.0007.148.20 l3 organ gminl,zoborł'tązanY
salTlym, wdacie uchwalania tlclrwały
przeslrze tll1ynl (Dz,
i
,o{orpo,]o,,cnuaniu
planolłaniu
przepisów Llsta\\,y z dnia 27 rnarca 2003 r. o
2l Paztlzierrrika
zwalll.l aut"l, tl.p.z.p,j'lv brzrnierliLr zPrzed
L),zż0O3r., Nr 80, poz. 7\7 zpoźłl.zl1l. , p, Lrcil\,\,ała rady

dla p.,,d,,,]ioto"ego ptTL] przepisanli ",: 1]^",,]
2010 r. Zgodnie zatęm zobowiązującymi
dnia weiŚcia lł'Ż,vcie rv rliej o)i'cŚlonego'

miasta w sprawie uchwalelria planu miejsc";;;;;;"r"iązilie'od w clzienrrikrt ttrzęclowyrrr rvo]erł'Ó.1zlri'a'
jei ogłosienia
jeclnak nie wcześniej ni, po upiy*ię 30 dni oJ ai..,iu

rr spt,arvie rniejscorr ego lllii,],l . ZilgoSpotlltl,U\Vanic
an. l6 § 4 uchwaĘ Nl, PR.0007.148.20l]
rv l{ochlori'icach'
zlokalizowunY'.''' * Rtr.lzie Slasl<iej
przestrzennęro ,r-,,ur'rl"'i-,,,o"'s,nri.i"i" ourrurre
we-jŚcia wZ'cle
terlrlitl
14clniolvY
naiorliast

W

l

ulicy Gajowej, Rada Miasta.R"d;Śńl.^ oiir-eślila
r-r,zędowvlrl.
'vrejonie
p.r.i,"i*"*ąo piunu Óa au'y jego ogloszenia r,v dzietlniltlr

litĆl'a.jest
Wmyślafi.85i86ustawyoscltltorzqclziegminnymrvojewoclasprawtrjenatlz.órnaclclzialallloseilrgrninllą
uurkuron.i r,stalvy ttch'nł'ała grninl''

na podstawie kryterium zgodności ,pru*rń"Żg"a"i.

Sprzęczna, pru*",',-j"rt-ni.*urn", o

zut.9t

niewazniści uchrvaly lv całoŚci

lr-rb

lł'czeŚci ot'zeka ot'gatl

llirclzol'l-t

w clrodzę rozstrzygnięcia nadzol,czego,

przepisy jeclnoznacznie rł,s]iazuią, że
tal<że art, 28 Lr,p,z,p,, lttór,ego
narrtszenie r'lllŚcirł'oŚci
istottre naruszęnie trYilrr.-a ial<zę
naruszenie zasad sporzą dzatliaplariu miejscovvego.
w całościlr_lb iv części,

Na konieczność taką wskazuje

organówwtym,ut ."rió,

powodtr.]ą

ni.*uznose ichwat1, grliny

Zatęmaktprawamiejscowegornozebyćobjętystrł,ierdzęniemrrier,vaŻrlościwcałościltrbrr'części.
prawa bęclzie rlrialo
'vllłyr'v
z aIitarlli prawa

sttl,ięt,dzolle narltszcirie
**r.
o zakresie rozstrzygnięcie clecycltr]e nuto.;lrt
"ry
j;;il
ń;dynczych przepisórł lliezgoclnych
na całą rtchwałę, czy będzie dotyczyło
bęclą rzlttor,vać tra cal11 lrclrrvałę,
nu'.u",,-,iu',-,ie
hierarchicznie wyższymi, które to ieclnak

Womawianejsprawieokreślającbłędnąclatęwejściavr,zyc'ieuchwał1,-14clnizatrliast]()cllli.rada
bolł'ielrl przeszkód
i.';;;,"se 1^r.l rrchrvoi,' Nie

,nla
Vacatlo
rrriasta dokonała rozstrzygnięcia rzutują#g;;
uchlvał.v o rvl'd'lr-rŻerrir'L tęrlrlill't
koricow;-cll
*-prr.pisacir
slircicenie
prawnych, uuy ,uau *iurń porr"no*iłu
jednal<
na
p.rr.urlr-;,nr,,ą,,, nie pu,*alają
legis, przepi Sy ustawy o planov,aniu i za.goipor}arowaniu
p,zekłacia sie bezpośrednio
tert,trinu ,o,,jś,iu zycie uchu,ał;_
'v
tegoź termin u.,zut"r|ńniewłaścir".otr.st"ni.
nierł'aŻrloŚĆ takic'1 trcilrvałY
stwierclziĆ
naclzoru zobor,viąz,anYlest
na ważnośćcałego aktu, wobec czego ol.gan
w całości.

Racla Miastir Ruda
plan zagospodarowania pt,zestlzellliego
2.uchwalając przedmiotorvy tniejscowy
', ił: ,oilroirądr.nia z clnia 20 czerwca 2002 r' !I) '\PrclY]le
śląskanaruszyła ;;; § |zą,'nu rl,art., §
przepisl_t poclstar,rlor,vą, jednostl<a reclakcyjną
* myślivskazanego^paraglaf
,,Zasad techniki prawodawczn :, .
mozna z ltolei dzielić na ttstęł]\, Llstępy

jest paLagra},
co
i systematyzacyjną aktu prawa_,r,"_1..or".io
-]ednostek redakcl'ill1'clr
ti."tl§ |rr!J,r.'-ioto*..] uJt,uuul. trurrlerację12:_c^l]:ały
jcdnostl<ę
jal,o
na pltnkty, punkty na.litery, a litery no
Rozclzialtr l ao RozdzialLr
jest
prawda rozpoczęto od paragrató*, .1.anuu"'od
al<trt prawa llie,jscowego, ,]ai<irn
p";;;;-,p"::9
artyliLrl,
zaezętostosówać
redakcyjną
::.11i.:*arria

miejscowyplanzagospodarowarlia-pl.Zestrzennego'stoi*,p.,..,nościclozasacltechnikiprarr.oclalvczej.
r,
io,_po,ządz"riu z drria 20 czeru,cer 2002
ustanowiony"r., prr"?nr.zesa Rady HłinirtŃ,"
PR,0007,148,]{) l3 Rady
slwierclza nl,ew.lznośćlrclrrvał;,Nr
Mając na uwadze powyższe organ nad.zoru
r. lv sprawie t-triejscorvcgcl plarlLr zagosp<lciaro'uvztnta
Miasta Ruda Sląsk a zdnia 29 sierpnia 2013
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Poclpisatly

Strorra 2

w Rudzie ŚIąskiej w Koclrłowicach,
przestrzęnnego miasta Ruda Sląska w obszarze zlokalizowanym
w rejonie ulicy Gajowej, w całości.
clo Wojewódzkiego S3d.u
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożęnta skargi
Sląskiego, w termlnle
Wojewody
Administrac}jnego w Gliwicach za pośrednictwem organu naclzoru 30 dni odjego doręczenia.

Otrzymują:
1)

Rada Miasta Ruda Śląska
-

za zwrotflym potwierdzenietn odbioru,

ż) Ala.
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