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”rzeniesienia wJasn“`ci k“nkretnej nieruch“m“`ci, w tym takwe nieruch“m“`ci l“kal“wej, z“stają b“wiem 

skonkretyzowane w akcie notarialnym ”rzen“szącym wJasn“`ć, a um“wę tę zawiera organ wykonawczy 

gminy, dziaJający w granicach ustawowych kompetencji. 

W `wietle ”“wywszeg“, uznać nalewy, iw Rada Miejska w Pyrzycach w”r“wadzając w § 1 uchwaJy 
Nr LXI/502/10 zmianę uchwaJy Nr XXVIIł235ł08, ”“legającą na ustaleniu w § 5b pkt 1, iw cena sprzeda-

wanego w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego m“we być r“zJ“w“na na raty d“ 5 lat, wkr“czyJa 

w kompetencje organu wykonawczego gminy Pyrzyce, czym naruszyJa w s”“sób ist“tny art. 30 ust. 2 

pkt 3 ustawy o sam“rządzie gminnym. 

Ze wskazanych ”“wywej względów, stwierdzenie niewawn“`ci uchwaJy Nr LXI/502/10 Rady Miejskiej 

w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwaJy Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej 

w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 r. w s”rawie “kre`lenia zasad g“s”“dar“wania nieruchom“`ciami 

stan“wiącymi wJasn“`ć Gminy Pyrzyce, w zakresie wskazanym na wstę”ie, jest k“nieczne i uzasadnione. 

Niniejsze r“zstrzygnięcie nadz“rcze m“we być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego 

w SzczecinieŁ Skargę wn“si się za ”“`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni 

“d dnia d“ręczenia r“zstrzygnięciaŁ 
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 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 13 maja 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 uchwaJy Nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej 

w Śębnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Śębno - teren bazy magazynowej ropy naftowej ｭBarnówkoｬ. 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) stwierdzam niewawn“`ć: 

§ 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 uchwaJy Nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śębn“ - teren bazy ma-

gazynowej ropy naftowej ｭBarnówk“ｬ. 

Uzasadnienie 

W dniu 31 marca 2010 r. Rada Miejska w Śębnie ”“djęJa uchwaJę Nr LIII/384/2010 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śębn“ - teren bazy magazynowej ropy naf-

towej ｭBarnówk“ｬ. 

W t“ku badania legaln“`ci ”rzedmi“t“wej uchwaJy “rgan nadz“ru stwierdziJ, iw ”“stan“wienia zawarte 

w § 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 w s”“sób ist“tny naruszają “b“wiązujące ”raw“Ł 
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Materialn“”rawną ”“dstawę ”“djęcia ”rzedmi“t“wej uchwaJy stan“wi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

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

zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, ”“ stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami stu-

dium, r“zstrzygając jedn“cze`nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach ”ublicznychŁ Czę`ć tekst“wa ”lanu sta-

n“wi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna “raz wymagane r“zstrzygnięcia stan“wią zaJączniki d“ uchwaJyŁ 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki sam“rządu teryt“rialneg“, jak“ akt ”rawa 
miejscowego (art. 14 ust. 8 cytŁ wywej ustawy), jest zalicz“ny ”rzez K“nstytucję d“ uródeJ ”rawa ”o-

wszechnie “b“wiązująceg“ na “bszarze dziaJania “rganów, które je ustan“wiJyŁ Taki akt n“rmatywny 

musi zatem “d”“wiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia w odniesieniu do zasad tworzenia 

i “b“wiązywania systemu uródeJ ”rawa. W st“sunku d“ aktów ”rawa miejscowego znaczenie istotne ma 

norma zawarta w art. 94 K“nstytucji RP, który stan“wi, iw “rgany sam“rządu teryt“rialneg“ i organy ad-

ministracji rząd“wej ustanawiają akty ”rawa miejscowego na podstawie i w granicach u”“wawnieL zawar-

tych w ustawachŁ Uwzględniając hierarchiczn“`ć uródeJ ”rawa akty teg“ ty”u mają charakter zalewny “d 
uródeJ wywszeg“ rzędu, czeg“ k“nsekwencją jest stan“wisk“, iw nie m“gą “ne m“dyfik“wać regulacji 
zawartych w aktach ”rawnych wywszeg“ rzęduŁ 

W § 5 kwesti“n“wanej uchwaJy Rada zawarJa ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny dziedzictwa kultur“we-

g“, d“ czeg“ bez wąt”ienia miaJa k“m”etencję zg“dnie z postanowieniem art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przepis § 5 ust. 1 uchwaJy Nr LIII/384/2010 stanowi, iw w “bszarze ”lanu znajduje się zaewidencj“n“wa-

ne stanowisko archeologiczne 77/AZP: 44-07ł7, w“kóJ któreg“ ustanawia się strefę “granicz“nej “chr“ny 
k“nserwat“rskiej WII, ”“legającej na ”r“wadzeniu inwestycyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku 

podejmowania prac ziemnych. Postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwaJy Rada w”r“wadziJa “bo-

wiązek uzgadniania i opiniowania w tejwe strefie wszelkich ”“czynaL inwynierskich, bud“wlanych i innych 

”rzez sJuwbę “chr“ny zabytków “raz kawd“raz“weg“ wystą”ienia o szczegóJ“we wytyczne k“nserwat“r-

skie i “”inie ”rzed ”“djęciem decyzji o jakichk“lwiek dziaJaniachŁ Wskazany za”is s”rzeczny jest 
z unormowaniami zawartymi zarówn“ art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, zgodnie z którym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 

“kre`lenie s”“s“bów zag“s”“dar“wania i warunków zabud“wy terenu nastę”uje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, art. 15 ust. 2 cytŁ ustawy, który wymienia enumeratywnie “b“wiąz-

kowe elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i § 4 pkt 2 r“z”“rządzenia Mi-

nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), który ustala “b“wiązujące standardy 
”rzy za”isywaniu ustaleL ”r“jektu ”lanu d“tyczących zasad “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“Ł 
Ustalenia te ”“winny zawierać “kre`lenie cech elementów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, które wy-

magają “chr“ny, “kre`lenie cech elementów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, które wymagają uksztaJ-
t“wania lub rewal“ryzacji, “raz “kre`lenie nakazów, zakazów, d“”uszczeL i “graniczeL w zagospodaro-

waniu terenu. Wszystkie normy d“tyczące zasad “chr“ny krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturo-

weg“, zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej winny znaleuć “dzwierciedlenie w miejscowym planie. 

Zatem, sk“r“ ustaw“dawca wy”“sawyJ w kom”etencję d“ uchwalenia ”lanu radę gminy i nakazaJ t“ czy-

nić ”“”rzez ”rze”r“wadzenie “kre`l“nej ”r“cedury, waden inny “rgan nie m“we tej k“mpetencji od rady 

”rzejąćŁ Nalewy zauwawyć, iw nied“”uszczalne jest takie dziaJanie rady, które ”r“wadzi d“ zamieszczenia 

w tre`ci ”lanu miejsc“weg“ ”rze”isów uzalewniających podejm“wanie czynn“`ci “d ”rzyszJych decyzji 
(wyrawenia zg“dy) ”rzez inny “rgan w “dniesieniu d“ “bszaru “bjęteg“ ”lanem miejscowym. Zamieszcza-

nie w tre`ci ”lanu n“rm “twartych, “dsyJających d“ “drębnych i nie przewidzianych przepisami prawa 

procedur i uzalewniających realizację ustaleL ”lanu “d uzyskania d“datk“wych wym“gów w postaci opinii, 

czy uzg“dnieL jest nie”rawidJ“we z ”unktu widzenia “b“wiązujących ”rze”isów ”rawa i ”“w“duje, we 
zamieszczone w planie normy prawa materialneg“ stają się w ten s”“sób nied““kre`l“neŁ Teg“ r“dzaju 
czynn“`ci uzalewniające realizację ustaleL ”lanu miejsc“weg“ “d ”rzyszJych uzg“dnieL “raz na warunkach 
“kre`l“nych ”rzez inne “rgany winny być ”“dejmowane na etapie konstruowania projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a nie po jego uchwaleniu. 

W przedmi“t“wej s”rawie wskazać nalewy, we zg“dnie z art. 20 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z ”óunŁ zm.) projekty i zmiany planu zago-

spodarowania ”rzestrzenneg“ ”“dlegają uzg“dnieniu z w“jewódzkim konserwatorem zabytkówŁ Sam plan 

natomiast winien zawierać w swej tre`ci wyJącznie n“rmy o charakterze materialno-prawnym i `ci`le 
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“kre`l“neŁ Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ jak“ akt ”rawa miejscowego nie m“we za-

wierać n“rm “twartychŁ Rada w”r“wadzając takie regulacje um“wliwia W“jewódzkiemu Konserwatorowi 

źabytków decyd“wanie o ostatecznym zag“s”“dar“waniu terenu “bjęteg“ ”lanem, po jego uchwaleniu, 

c“ nalewy uznać za niezg“dne z prawem (podobnie w wyr“ku W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego 

w Krakowie z dnia 16 maja 2008 r., Sygn. akt II SA/Kr 215/08). 

Ponadto, w § 5 ust. 2 uchwaJy Nr LIII/384/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Śębn“ - teren bazy magazynowej ropy naftowej ｭBarnówk“ｬ Rada Miejska 

w Śębnie ”“stan“wiJa, iw ”r“wadzący ”race bud“wlane i ziemne w razie ujawnienia przedmi“tu, który 
”“siada cechy zabytku, “b“wiązany jest niezwJ“cznie zawiad“mić o tym zarząd wJa`ciweg“ ”“wiatu 

i wJa`ciweg“ W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytkówŁ Jedn“cze`nie “b“wiązany jest zabez”ieczyć “d-

kryty przedmiot i wstrzymać wszelkie r“b“ty m“gące g“ uszk“dzić lub zniszczyć, d“ czasu wydania ”rzez 
W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków “d”“wiednich zarządzeLŁ 

Zamieszczenie takiego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego w `wietle ”“stan“wieL art. 15 

ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 r“z”“rządzenia Ministra Infra-

struktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

stan“wi wyraune ”rzekr“czenie u”rawnieL “rganu s”“rządzająceg“ ”lanŁ źg“dnie b“wiem z przepisami 

wwŁ ustawy ustalenia ”lanu ”“winny “graniczać się wyJącznie d“ ustalenia ”rzeznaczenia terenu, r“z-

mieszczenia inwestycji celu publiczneg“ “raz “kre`lenia s”“s“bów zag“s”“dar“wania i warunków zabu-

dowy terenu. 

W niniejszej s”rawie wskazać nalewy, iw kwestie d“tyczące zabez”ieczenia ”rzedmiotu odkrytego podczas 

prac budowlanych lub ziemnych, c“ d“ któreg“ istnieje ”rzy”uszczenie, we jest “n zabytkiem, jak i proce-

dura zawiadamiania W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków o odkryciu takiego przedmi“tu z“staJy wy-

czer”ując“ uregul“wane w art. 32 ustawy o “chr“nie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Reasumując uznać nalewy, we Rada Miejska w Śębnie w”r“wadzając w § 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 

uchwaJy Nr LIII/384/2010 zapisy o wskazanej ”“wywej tre`ci, naruszyJa zarówn“ art. 4 ust. 1, art. 14 

ust. 1, art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i § 4 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego. 

W tej sytuacji stwierdzenie niewawn“`ci § 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 uchwaJy Nr LIII/384/2010 Rady 

Miejskiej w Śębnie z dnia 31 marca 2010 r. w jest w ”eJni uzasadni“ne i konieczne. 

R“zstrzygnięcie nadz“rcze m“we być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wn“si się d“ Sądu za ”“`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

d“ręczenia r“zstrzygnięciaŁ 
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 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 12 maja 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 10 ust. 7 pkt 2 uchwaJy Nr LXI/503/10 Rady Miejskiej 

w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czę`ci obrębu 9 w Pyrzycach, w zakresie wyrazów: ｭw ilo`ci i w rejonach 

lokalizacji okre`lonych ”rzez zarządzającego sieciąｬ. 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 


