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w drodze przetargu faworyzuje osoby o lepszej sytuacji majątkowej, a dodatkowo uniemożliwia 
uwzględnienie czynników określonych przepisem art. 7 ust. 1 ustawy. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że przepisy § 15 uchwały nr V/60/11 Rady Miejskiej Biela-
wy w istotny sposób naruszają art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, co uzasadnia stwierdzenie ich nieważności. Ustalona możliwość 
oddania w najem lokali o powierzchni powyżej 80 m2 w drodze przetargu zaprzecza intencji Ustawo-
dawcy albowiem opisanej kategorii lokale winny być oddawane mieszkańcom o niezaspokojonych po-
trzebach mieszkaniowych i o niskich dochodach przez co narusza w sposób istotny art. 4 ust. 1 i ust. 2 
ustawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru − Wojewody Dolnośląskiego. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważ-
ności uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdze-
niem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 30 marca 2011 r.  
 NK-N.4131.108.2011.MW2 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 lutego 2011 r. nr 42.VIII. 
.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla dz. nr 240/1 położonej przy ul. Nowej w Jeleniej Górze. 

 
Uzasadnienie  

 
Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła w dniu 15 lutego 2011 r. uchwałę nr 42.VIII.2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 240/1 położonej przy  
ul. Nowej w Jeleniej Górze, zwaną dalej uchwałą. Uchwała, przesłana pismem z dnia 21 lutego 2011 r.  
nr BRM 0007.203.2011, wpłynęła do organu nadzoru dnia 28 lutego 2011 r. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem 
art. 9 ust. 4 oraz art. 15 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 

Uchwała została podjęta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym plan miejscowy 
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, 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 finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
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Przedmiotową uchwałą określono przeznaczenie terenu działki nr 240/1, położonej przy ul. Nowej 
w Jeleniej Górze. Jak wynika z § 5 i § 6 uchwały jak i rysunku planu, zamieszczonego w załączniku  
nr 1 do uchwały, teren objęty planem przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
ulicę publiczną lokalną. 

W podstawie prawnej uchwały stwierdza się, że została ona podjęta po stwierdzeniu jej zgodności 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia 
Góra. W dokumentacji planistycznej uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go znajduje się oświadczenie Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 1 lutego 2011 r. o zgodności projektu 
planu z ustaleniami studium. W uzasadnieniu tego stanowiska stwierdza się, że zgodnie z ustaleniami 
studium obszar objęty projektem planu położony jest na terenie R, RL w bezpośrednim sąsiedztwie te-
renu MPz. Teren R, RL określony został w studium jako tereny użytków rolnych oraz małych enklaw le-
śnych z możliwością powiększenia istniejących i tworzenia nowych. Na tym terenie niedopuszczalna jest 
jakakolwiek zabudowa, w tym związana z produkcją rolniczą, dopuszczalna jest budowa stawów, zakła-
danie plantacji i inne formy intensywnej gospodarki rolnej (bez prawa zabudowy), dopuszczalne jest 
przeprowadzenie elementów liniowych infrastruktury technicznej i lokalnych komunikacji wraz 
z lokalizacją urządzeń i obiektów towarzyszących. W uzasadnieniu oświadczenia wskazuje się również,  
że teren MPz został określony jako teren, na którym preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo – go-
spodarcze o „drobnoziarnistej”, mozaikowatej strukturze zagospodarowania przestrzennego (sukcesyw-
nie narastającego, jako dopełnienie i poszerzenie istniejącego zainwestowania). Dopuszcza się na nim 
następujące rodzaje i zasady zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa z miejscem pracy (z wyłącze-
niem nowej zabudowy zagrodowej), zabudowa mieszkaniowa (bez miejsca pracy) – pojedyncze budynki 
lub zespoły zabudowy jednorodzinnej, zabudowa wielorodzinna o zbliżonym do jednorodzinnej charak-
terze architektonicznym, usługi niekomercyjne, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej a także nie koli-
dujące z nią; drobne funkcje gospodarcze (bez towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej), rolnicze, usłu-
gowe − komercyjne, produkcyjne, przetwórcze, naprawcze, magazynowe, składowe, bazowe itp. 

Jak wynika z oświadczenia Zastępcy Prezydenta preferowane przeznaczenie oznacza funkcję 
i sposób zagospodarowania, który powinien zajmować więcej niż połowę wyznaczonej w Studium jed-
nostki terenowej. W uzasadnieniu oświadczenia wskazuje się również, że zgodnie z ustaleniami studium 
linie rozgraniczające jednostki terenowe mają charakter orientacyjny, co oznacza, że mogą podlegać 
pewnym korektom i uściśleniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z zachowa-
niem jednak ich generalnego przebiegu. Generalny przebieg linii rozgraniczających wyznacza skumulo-
wany obszar zabudowy na osiedlu Czarne w rejonie ulicy Nowej. Korekta linii rozgraniczających włącza-
jące teren objęty planem do tego obszaru nie zmienia generalnego przebiegu linii rozgraniczających, 
zamykając obudowę ulicy Nowej w ramach jednego obszaru. W oparciu o powyższe stwierdzono,  
że projekt planu jest zgody z ustaleniami studium. 

W toku przeprowadzonego postępowania nadzorczego stwierdzono, że przyjęte w uchwale ustale-
nia dla terenu objętego planem są całkowicie sprzeczne z ustaleniami Studium poprzez nieuwzględnie-
nie przewidzianego w nim przeznaczenia działki pod użytki rolne i enklawy leśne z całkowitym zakazem 
zabudowy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra, zwane 
dalej Studium, przyjęte zostało uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r.  
nr 482/XXXVII/2001, ze zmianą dokonaną uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2010 
r. nr 625/LXXII/2010. Dokonując oceny legalności uchwały organ nadzoru ustalił, że teren objęty planem 
położony jest na terenie oznaczonym w Studium symbolem R,RL. Jest to teren użytków rolnych oraz 
małych enklaw leśnych, na których niedopuszczalna jest jakakolwiek zabudowa, w tym nawet związana 
z produkcją rolniczą (rozdział 15, ustęp 2.2 punkt 31 Studium). W Studium w rozdziale 15, zatytułowa-
nym Struktura funkcjonalno- przestrzenna, w podrozdziale 2.2 Kierunki rozwoju. Zasady szczegółowe. 
Ustalenia dotyczące wydzielonych jednostek terenowych stwierdza się także, że w Studium przedsta-
wiono przeznaczenie (preferencje funkcjonalne) i generalne zasady zagospodarowania jednostek tere-
nowych, wydzielonych za pomocą linii rozgraniczających. Linie rozgraniczające jednostki terenowe mają 
charakter orientacyjny, co oznacza, że mogą podlegać pewnym korektom (i uściśleniu) w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem jednak ich generalnego przebiegu. 

Z porównania zapisów Studium w zakresie kierunków zagospodarowania terenu objętego planem 
z ustaleniami planu miejscowego co do przeznaczenia tego samego terenu wynika wyraŝnie, że przewi-
dują one diametralnie różne sposoby jego zagospodarowania. Studium zastrzega dla obszaru objętego 
planem przeznaczenie użytku rolnego lub enklawy leśnej, wprowadzając jednocześnie zakaz jakiejkol-
wiek zabudowy. Ustalenia planu przewidują z kolei zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z systemem 
komunikacji w postaci publicznej ulicy lokalnej. Nie ma zatem wątpliwości co do niezgodności planu 
z ustaleniami Studium. 

Jak wynika z przywołanego wyżej oświadczenia Zastępcy Prezydenta Jeleniej Góry organy Miasta 
Jelenia Góra uznały, że w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość skorzystania z przewidzianej 
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w Studium możliwości korekty i uściślenia przebiegu linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznacze-
niu. W ocenie organu nadzoru możliwość korekty i uściślenia przebiegu linii rozgraniczających jednostki 
terenowe nie może być rozumiana jako uprawnienie do całkowitej zmiany przebiegu tej linii a tym sa-
mym zmiany przeznaczenia terenu nią ograniczonego. Należy zauważyć, że teren objęty planem obej-
muje obszar o powierzchni blisko 90 arów. Przesunięcie linii rozgraniczającej w ten sposób, aby cały ten 
teren został objęty ustaleniami dla sąsiadującego terenu, oznaczonego symbolem MPz, nie stanowi więc 
„korekty” ani „uściślenia” przebiegu linii rozgraniczającej. W powszechnym rozumieniu „uściślenie” 
oznacza dokonanie niewielkiej zmiany, doprecyzowanie przyjętego założenia, natomiast możliwość do-
konania korekty ustaleń studium nie może oznaczać przeprowadzenia zmian o takiej skali, że prowadzi-
łoby to do przyjęcia całkowicie odmiennych unormowań z pominięciem przewidzianej ustawowo proce-
dury. Trzeba bowiem mieć na względzie, że zgodnie z art. 27 ustawy zmiana studium lub planu miej-
scowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. 

Dokonana przez organy Miasta Jelenia Góra interpretacja zapisów Studium niewątpliwie prowadzi 
do zmiany generalnego przebiegu linii rozgraniczającej sąsiadujące ze sobą jednostki terenowe. Należy 
w tym miejscu zauważyć, że przebieg tej linii określa wyraŝnie rysunek Studium, a nie, jak stwierdza się 
w oświadczeniu Zastępcy Prezydenta Miasta Jelenia Góra, „skumulowany obszar zabudowy na osiedlu 
Czarne w rejonie ulicy Nowej”. Ustalenia Studium zawarte są wyłącznie w tekście i na rysunku. Przebieg 
linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu ustala się zatem w oparciu o zapisy zawarte 
w tym akcie, a nie w oparciu o uwarunkowania istniejące na danym terenie. Stanowisko organów Mia-
sta Jelenia Góra co do zgodności uchwalonego planu z ustaleniami Studium nie tylko jest sprzeczne 
z istotą procedury planistycznej, polegającej na określaniu przeznaczenia danego terenu w Studium wy-
łącznie po przeprowadzeniu stosownej procedury, ale jest niedopuszczalne w świetle zapisów Studium. 
Akt ten zobowiązuje organy Miasta do zachowania generalnego przebiegu linii rozgraniczających 
w planie miejscowym. 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych. Nakaz ten, sformułowany w sposób jednoznaczny, o charakterze bezwzględnym, 
oznacza konieczność respektowania ustaleń studium przy uchwalaniu planów miejscowych. W wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 paŝdziernika 2008 r. II OSK 1294/07 podkreśla się, że po-
stanowienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mają dla 
organów wykonawczych gminy charakter wiążący przy sporządzaniu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, dla organów stanowiących zaś przy uchwalaniu tychże planów. 
Z kolei w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2010 r.  
II SA/Wr 610/10 wskazuje się, że rada gminy – wyposażona w kompetencje zarówno do uchwalania stu-
dium, jak i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przy podejmowaniu uchwały 
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokonuje swo-
istego samoograniczenia w sferze uchwalanych na podstawie tego aktu planów. Samoograniczenie  
to może być modyfikowane przez radę gminy wskutek zamiany studium w celu realizacji przedsięwzięć 
nieprzewidzianych w dotychczasowej wersji tego aktu. Jeżeli więc organy gminy uznają za niezbędne 
zagospodarowanie terenu w sposób odmienny od postanowień studium, zmiana planu w tym zakresie 
może nastąpić jedynie po uprzedniej nowelizacji studium. Przyjęcie w planie ustaleń niezgodnych 
z treścią studium stanowi naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego prowadzące do nieważności tego aktu (zob. T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze 2004, akapit 7 komentarza do art. 9 oraz akapit 2 komen-
tarza do art. 15 tej ustawy; także wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2008 r., II OSK 34/08, LEX nr 565688). 

Także w innym orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 
2010 r. II SA/Wr 221/10 zauważa się, że gmina może samodzielnie kształtować sposób zagospodarowa-
nia danego obszaru podlegającego jej władztwu, pod warunkiem, że działa w granicach i na podstawie 
prawa i nie nadużywa przyznanego jej władztwa. Ustawodawca szczegółowo uregulował tryb prowa-
dzenia prac najpierw nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
a następnie nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowość przepisów  
art. 9-20 ustawy, regulujących tryb prowadzenia prac najpierw nad studium a potem nad planem, jedno-
znacznie wskazuje na to, że każde zawarte w planie ustalenie wymaga, między innymi, stwierdzenia 
zgodności ze studium. Uchwalając studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzenne-
go gmina kształtuje swoją politykę przestrzenną, w tym lokalne zasady zagospodarowania. Z art. 9  
ust. 1 ustawy wynika, że studium służy gminie do określania kierunków jej polityki przestrzennej. Reali-
zacja ustaleń studium następuje poprzez uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego jako aktów prawa miejscowego, przy czym treść studium jest wiążąca dla organów gminy na 
dalszym etapie postępowania planistycznego, aż do momentu jego zakończenia tj. uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją powyższej zasady jest brzmienie art. 15 
ust. 1 ustawy, który stanowi o sporządzeniu projektu planu przez organ wykonawczy gminy „zgodnie 
z zapisami studium”. Natomiast przepis art. 20 ust. 1 ustawy wprost zobowiązuje radę do stwierdzenia 
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zgodności planu z ustaleniami studium. Dalej zauważa się, że stopień związania planu miejscowego 
ustaleniami studium uzależniony jest od szczegółowości zapisów studium. Stopień szczegółowości tych 
ustaleń zależy od woli organu uchwalającego studium (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach 
z dnia 1 lipca 2010, II OSK 904/10; z dnia 27 września 2007, II OSK 1028/07). Niewątpliwie również stu-
dium, określając politykę przestrzenną gminy, jest bardziej ogólnym i bardziej elastycznym aktem  
od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niemniej zawiera nieprzekraczalne ramy dla 
swobody planowania przestrzennego. W rezultacie wprowadzenie w studium zapisów wskazujących  
na konkretne przeznaczenie poszczególnych terenów, ogranicza swobodę określenia przeznaczenia da-
nego terenu na etapie postępowania planistycznego. Można przeznaczyć w planie miejscowym określo-
ne obszary pod zabudowę danego rodzaju, jeżeli wcześniej w studium kierunków i uwarunkowań prze-
strzennych gmina wskaże te obszary jako przewidziane pod taką zabudowę. Ustalenia planu miejscowe-
go są bezsprzecznie konsekwencją zapisów studium (tak również Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r., II OSK 34/08) 

We wskazanym wyżej wyroku Sąd odniósł się także do kwestii możliwości doprecyzowania przebie-
gu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, wyznaczone w studium, na etapie sporządza-
nia projektu planu, uznając, że tego typu klauzula dopuszcza wyłącznie doprecyzowanie tych linii  
ze względu np. na konieczność dostosowania do granic działek, nie pozwala natomiast na zmianę prze-
znaczenia części obszarów przez przesunięcie linii podziału. Sąd powołał się przy tym na orzeczenie Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2010 I SA/Kr 327/10, gdzie wskazano, 
że charakter kierunkowy studium nie powoduje konieczności bezwzględnego przenoszenia ustaleń stu-
dium do planu, nie oznacza jednak możliwości swobodnego przesuwania granic wyznaczonych 
w studium pomiędzy poszczególnymi obszarami o odmiennym przeznaczeniu i tym samym zmiany spo-
sobu zagospodarowania przestrzeni w zapisach planu. W ten sposób byłby kreowany odmienny sposób 
zagospodarowania przestrzeni w zapisach planu w stosunku do postanowień studium (którego wiążący 
dla organów planistycznych kierunkowy charakter stałby się iluzoryczny). Rada może swobodnie okre-
ślać kierunki zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że przestrzega ram swego władztwa 
określonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. II OSK 32/08 wskazał,  
że zmiana przeznaczenia terenów w planie miejscowym, jeżeli nie była przewidziana w studium, jest 
dopuszczalna po dokonaniu uprzedniej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, z zachowaniem trybu, w jakim studium jest uchwalane. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, 
istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, po-
wodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Uchybienie art. 9 ust. 4 ustawy stanowi 
naruszenie jednej z podstawowych zasad sporządzania studium, obligującej do zachowania zgodności 
planu z ustaleniami studium. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a jego stosowanie 
nie może być wyłączone wolą organów gminy. Uchwalenie miejscowego planu, wprowadzającego usta-
lenia ewidentnie sprzeczne z ustaleniami studium musi skutkować stwierdzeniem nieważności tego aktu 
w całości. 

Organ nadzoru zwraca także uwagę na pozostałe istotne naruszenia prawa. W § 3 ust. 1 uchwały 
wymienia się oznaczenia na rysunku planu o charakterze ustaleń obowiązujących. W pkt 4 tego paragra-
fu wskazuje się na linie podziału na działki budowlane. Z kolei w rozdziale 2 w § 5 ust. 1 uchwały wpro-
wadzono ustalenia szczegółowe dla terenu MN1, ujmując je w formie tabeli. W wierszu czwartym tabeli 
jako przedmiot planu wskazuje się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. 
Ustalenia planu w tym zakresie brzmią następująco: 

„Linie podziału na działki budowlane zostały oznaczone na rysunku planu. Mogą one ulegać prze-
sunięciu pod warunkiem zachowania wskazanej na rysunku planu ilości działek oraz zachowania nastę-
pujących warunków: − minimalna szerokość działki w linii zabudowy – 24 m − powierzchnia działki 
 od 1000 do 1500 m2; − linie podziału prostopadłe do linii rozgraniczającej przyległej do ulicy lokalnej." 

Tym samym wskazano w sposób zobowiązujący, jak powinny przebiegać linie podziału nierucho-
mości, jaką minimalną szerokość powinna mieć działka utworzona w wyniku podziału i jaka powinna 
być jej powierzchnia. Jak wynika ze sposobu skonstruowania tabeli w § 5 ust. 1 uchwały, ustalenia  
te zostały wprowadzone w ramach kompetencji do określenia zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości. 

W ocenie organu nadzoru ustalenia zawarte we wskazanych wyżej przepisach uchwały nie stanowią 
jednak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. Określenie przebiegu linii podziału oraz 
parametrów, jakie powinny spełniać działki budowlane po dokonaniu podziału, stanowią swego rodzaju 
wytyczne dla organu wydającego decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Do wydawania tego 
rodzaju wytycznych organ stanowiący nie jest uprawniony. 

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo 
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. Z kolei na podstawie 
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§ 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587) 
wynika, że przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego wymaga się określenia zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości, zawierających określenie parametrów działek uzyskiwa-
nych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych 
szerokości frontów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku  
do pasa drogowego. 

Jak wynika z treści przywołanych wyżej przepisów ustawodawca nie przyznał organom gminy żad-
nych kompetencji do określania zasad podziału nieruchomości. Obydwa postępowania są przedmiotem 
uregulowań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.). Konieczność respektowania zawartych w niej unormowań wynika  
z art. 15 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego winien być 
sporządzony zgodnie z przepisami odrębnymi. W dziale III rozdziale 1 tej ustawy mowa jest o podziałach 
nieruchomości, a w rozdziale 2 o scalaniu i podziale nieruchomości. Obydwa postępowania znacznie się 
od siebie różnią, co jednak dla potrzeb niniejszych rozważań jest najważniejsze, ustawodawca wprost 
wskazuje na konieczność uwzględnienia warunków wprowadzonych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego wyłącznie w przypadku scalania i podziału nieruchomości. W art. 102 ust. 1 
stwierdza bowiem, że „gmina może dokonać scalenia i podziału nieruchomości, o którym mowa  
w art. 101 ust. 1. Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy”,  
co wiąże się ściśle ze wskazanymi wyżej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, upoważniającymi organy gminy do zamieszczania tego typu regulacji w planie miejscowym. 
W przypadku postępowania podziałowego w art. 93 ust. 1 stwierdza się natomiast, że podziału nieru-
chomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego 
planu stosuje się przepisy art. 94. Zgodność z ustaleniami planu, o których mowa w tym przepisie, nie 
oznacza uprawnienia do zamieszczania w planie warunków podziału – owe ustalenia mogą dotyczyć 
wyłącznie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania, o czym rozstrzyga sam ustawo-
dawca, stwierdzając w art. 93 ust.2, że zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 dotyczy zarówno 
przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Oznacza  
to, że organy gminy w ramach posiadanego władztwa planistycznego nie dysponują uprawnieniem  
do określania dodatkowych, szczegółowych zasad, jakim miałby podlegać ewentualny podział nieru-
chomości. Należy mieć na względzie, że skoro własność jest chroniona konstytucyjnie, a jej ograniczenia 
mogą wynikać wyłącznie z ustaw (art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.), to brak odpowiedniej normy kompetencyjnej wyłącza możliwość 
kształtowania przez organ administracji publicznej sposobu wykonywania tego prawa. Z tego samego 
względu przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mogą podlegać wykład-
ni rozszerzającej.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 września 2010 r. II SA/Wr 
214/10 wyjaśnił, że istotą scalania i podziału jest stworzenie korzystniejszych warunków zagospodaro-
wania i wykorzystania terenów. Wskazana instytucja prawna ma doprowadzić zarówno do możliwości 
realizacji zapisów planu jak i powstania najbardziej optymalnej struktury obszarowej, która pozwoli  
na wykorzystanie terenów według ich przeznaczenia określonego w planie. Scalanie i podział nierucho-
mości przeprowadzany jest dla osiągnięcia celu jakim jest stworzenie takiego stanu przestrzenno-
powierzchniowego nieruchomości, który umożliwi najbardziej racjonale ich zagospodarowanie według 
przeznaczenia określonego w planie miejscowym (J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. C.H. Beck 2009). Procedura scalania i podziału 
gruntów polega najpierw na zniesieniu granic dotychczasowych nieruchomości (scaleniu), w wyniku 
czego dochodzi do połączenia nieruchomości w jeden obszar, a następnie na opracowaniu geodezyjne-
go projektu podziału tego obszaru na nowe działki gruntowe, które mogą być wykorzystane 
i zagospodarowane stosownie do postanowień planu. Czynności te dotyczą tego samego terenu który 
był objęty scaleniem. Scalenie i podział prowadzi do zmian w sferze własnościowej przede wszystkim 
w zakresie terytorialnych granic wykonywania tego prawa. Podział nieruchomości nie jest natomiast 
poprzedzony wcześniejszym scaleniem. Podział geodezyjny nieruchomości odbywa się w granicach 
nieruchomości i zmierza do wydzielenia w obrębie tej nieruchomości działek gruntu albo do zmiany linii 
granicznych i powierzchni działek tworzących nieruchomość. Podział geodezyjny (sam w sobie, bez po-
działu prawnego) nie powoduje zmian w sferze własnościowej. Nie można zatem przyjąć, że poprzez 
samo graficzne wskazanie granic działek budowlanych na rysunku planu − jednakże bez określenia zasad 
scalania – plan określa zasady i warunki, które mogą być następnie podstawą do przeprowadzenia sca-
lania i podziałów nieruchomości, zgodnie z art. 102 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podobne 
stanowisko Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zajął w wyroku z dnia 5 listopada 2010 r.  
II SA/Wr 375/10. 
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Zamieszczenie w planie miejscowym warunków, na jakich może nastąpić podział nieruchomości  
ze wskazaniem przebiegu linii podziału jak i parametrów działek utworzonych w wyniku podziału, sta-
nowi istotne naruszenie zasad sporządzania planu, o jakim mowa w przywoływanym już wyżej art. 28 
ust. 1 ustawy, nie mieści się bowiem w granicach przyznanego organom gminy władztwa planistyczne-
go i musi skutkować stwierdzeniem nieważności tego typu regulacji. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru − Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni  
od jego doręczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
ważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 
 

Wojewoda Dolnośląski: 
Aleksander Marek Skorupa 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego: 

1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  
Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178,  tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl  

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,  
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl   

• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami: 
1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004−3005, 

w godz. 9−15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54  
2) Internet na stronie: http://www.duw.pl 
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