
                  

UCHWAŁA NR V/30/19 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia 04 marca 2019 r. 
 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski do 

wniesienia odpowiedzi na skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się,  co następuje: 

§ 1. 

Wobec wniesienia przez Wojewodę Dolnośląskiego jako organu nadzoru, skargi na uchwałę nr 

XLVII/231/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych 

obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski postanawia się 

upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski do udzielenia odpowiedzi 

na skargę, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wobec wniesienia przez Wojewodę Dolnośląskiego jako organu nadzoru, skargi na uchwałę nr 

XLVI/227/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w 

granicach miasta Gryfów Śląski postanawia się upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski do udzielenia odpowiedzi na skargę, jak w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Dnia 04.02.2019 r. za pośrednictwem Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Wojewoda 

Dolnośląski wniósł skargę na uchwałę nr XLVII/231/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z 

dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w 

gminie Gryfów Śląski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Następnie 

dnia 18.02.2019 r. Wojewoda Dolnośląski w wyżej opisanym trybie wniósł skargę na uchwałę 

nr XLVI/227/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów 

położonych w granicach miasta Gryfów Śląski. W obu skargach Organ nadzoru stwierdza, że 

fragmenty ww. uchwał naruszają ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski (uchwała Rady 

Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XIII/105/2000 z dnia 24 lutego 2000 r. ze zm. w sprawie 

uchwalenia  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy  Gryfów Śląski). W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały stwarza 

możliwość, w przypadku pozytywnego dla Gminy Gryfów Śląski rozstrzygnięcia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uniknięcie merytorycznego sporu 

z Wojewodą Dolnośląskim jako organem nadzoru prawnego. Jednocześnie umożliwi to zmianę 

i konwalidację podjętych uprzednio uchwał: w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w 

miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów 

Śląski, przy czym procedura mająca na celu ich zmianę polegająca na ponowieniu czynności, o 

których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) będzie mogła zostać dokonana w 

uproszczonym, jedynie niezbędnym zakresie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/30/19 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
z dnia 04 marca 2019 r. 

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny 
        we Wrocławiu 
        ul. Św. Mikołaja 78/79 
        50-126 Wrocław 
 

Strona skarżąca: Wojewoda Dolnośląski – Organ Nadzoru, pl. Powstańców Warszawy 1,  

50- 951 Wrocław 

Strona przeciwna: Gmina Gryfów Śląski – Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski, Rynek 1, 

59- 620 Gryfów Śląski 

 

Dotyczy: skargi Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XLVII/231/18 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów 

położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski. 
 

 

O D P O W I E D Ź 

na skargę Wojewody Dolnośląskiego wraz z wnioskiem 

o zawieszenie postępowania 

 

 Działając w imieniu i na rzecz Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuję, że Rada, 

po zapoznaniu się z treścią wniesionej skargi uznała, że zawarte w skardze wskazania na 

wadliwość niektórych fragmentów podjętej przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwały 

są zasadne. Dlatego też Rada podejmie działania mające na celu zmianę zaskarżonej uchwały 

z uwzględnieniem zarzutów skargi Wojewody Dolnośląskiego. W tym celu Rada, zgodnie z 

treścią art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) ponowi czynności, o których mowa w 

art. 17 powołanej ustawy, w zakresie niezbędnym do doprowadzenia zgodności planu 

miejscowego z przepisami prawa, zaś po ich wykonaniu podejmie uchwałę zmieniającą 

obecnie zaskarżoną uchwałę konwalidując jej treść. Wówczas też Gmina Gryfów Śląski złoży 

wniosek o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.  

 Z uwagi na powyższe strona przeciwna wnosi o zawieszenie prowadzonego 

postępowania do czasu wykonania powyższych czynności na okres do dnia 30 września 2019 r. 

 

 



Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/30/19 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
z dnia 04 marca 2019 r. 

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny 
        we Wrocławiu 
        ul. Św. Mikołaja 78/79 
        50-126 Wrocław 
 

Strona skarżąca: Wojewoda Dolnośląski – Organ Nadzoru, pl. Powstańców Warszawy 1,  

50- 951 Wrocław 

Strona przeciwna: Gmina Gryfów Śląski  – Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski, Rynek 1, 

59- 620 Gryfów Śląski 

 

Dotyczy: skargi Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XLVI/227/18 Rady 

Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta 

Gryfów Śląski. 

 

O D P O W I E D Ź 

na skargę Wojewody Dolnośląskiego wraz z wnioskiem 

o zawieszenie postępowania 
 

 Działając w imieniu i na rzecz Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuję, że Rada, 

po zapoznaniu się z treścią wniesionej skargi uznała, że zawarte w skardze wskazania na 

wadliwość niektórych fragmentów podjętej przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwały 

są zasadne. Dlatego też Rada podejmie działania mające na celu zmianę zaskarżonej uchwały 

z uwzględnieniem zarzutów skargi Wojewody Dolnośląskiego. W tym celu Rada, zgodnie z 

treścią art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) ponowi czynności, o których mowa w 

art. 17 powołanej ustawy, w zakresie niezbędnym do doprowadzenia zgodności planu 

miejscowego z przepisami prawa, zaś po ich wykonaniu podejmie uchwałę zmieniającą 

obecnie zaskarżoną uchwałę konwalidując jej treść. Wówczas też Gmina Gryfów Śląski złoży 

wniosek o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.  

 Z uwagi na powyższe strona przeciwna wnosi o zawieszenie prowadzonego 

postępowania do czasu wykonania powyższych czynności na okres do dnia 30 września 2019 r. 

 

 

 


