
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.52.2016 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt 9, art. 20 w związku 

z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 199 z późn. zm.) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1297 z późn. zm.). 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr 14/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potoczki”. 

Uzasadnienie  

Rada Miejska w Przemyślu w dniu 25 lutego 2016 r. podjęła uchwałę Nr 14/2016 Rady Miejskiej 

w Przemyślu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potoczki”. 

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru wraz z kompletną dokumentacją planistyczną w dniu 4 marca 2016 r. 

Z ustaleń dokonanych przez organ nadzoru wynika, że przedmiotowy plan został uchwalony z istotnym 

naruszeniem zasad jego sporządzania. 

Organ nadzoru oceniając przedmiotową uchwałę pod kątem zgodności z prawem stwierdził, że narusza ona 

art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt 9, art. 20 ust. 1 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.). 

Przede wszystkim w pierwszej kolejności organ nadzoru stwierdził, iż ustalenia planu nie spełniają 

wszystkich wymagań określonych w kierunkach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Przemyśla, a mianowicie ustalenia uchwały naruszają ustalenia kierunków Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. Dla terenu, objętego 

niniejszym planem, przeznaczonego dla lokalizacji cmentarza wraz z usługami niezbędnymi do jego 

funkcjonowania, Studium, ustala dodatkowo obowiązek lokalizacji krematorium. Niemniej jednak z ustaleń 

planu nie wynika ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Powyższe uchybienie stanowi naruszenie 

art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 października 

2014 r., sygn. akt  II OSK 922/13 wskazał, że tryb procedury planistycznej powoduje, że organy planistyczne 

zobowiązane są do zachowania zgodności projektu planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.z.p. obowiązkiem rady gminy jest stwierdzenie 

zgodności między treścią studium, a treścią uchwalanego planu miejscowego. Jakkolwiek studium nie ma 

mocy aktu powszechnie obowiązującego, nie jest zatem aktem prawa miejscowego, lecz jednak jako 

akt planistyczny określa politykę przestrzenną gminy i bezwzględnie wiąże organy gminy przy sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego ma stanowić 

uszczegółowienie zapisów zawartych w studium, a nie ich dowolną interpretację czy wręcz całkowitą zmianę. 
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Przyjęcie zapisów planu miejscowego niezgodnych z obowiązującymi ustaleniami studium stanowi naruszenie 

zasad sporządzania planu, co w konsekwencji powoduje nieważność tych zapisów w całości lub części - art. 28 

ust. 1 u.p.z.p. 

Analiza treści uchwały Nr 14/2016 wskazuje, że granice terenu objętego planem nie obejmują swym 

zasięgiem całej strefy sanitarnej zlokalizowanej w odległości 150 m od cmentarza. Zgodnie bowiem z treścią 

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 

jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, odległość cmentarza od  zabudowań 

mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów 

przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia 

i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. W obszarze tym występują ograniczenia 

w użytkowaniu terenów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, czyli w przepisach określających obowiązkowy zakres planu miejscowego; lokalizacja 

cmentarza powoduje ograniczenia w zakresie dopuszczalnych warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenów sąsiedzkich i wyłączenie strefy ochrony sanitarnej cmentarza z planu miejscowego stanowi naruszenie 

przepisów art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (na marginesie zauważa 

się, iż przedłożony załącznik graficzny do niniejszej uchwały nie obejmuje swym zasięgiem fragmentu terenu 

położonego w 150 m strefie ochrony sanitarnej projektowanego cmentarza). Zauważa się również, iż strefa 

sanitarna, zlokalizowana w odległości 150 m od cmentarza wykracza poza granicę miasta; zatem zarówno 

Prezydent Miasta, sporządzając projekt planu jak i Rada Miejska uchwalając niniejszy plan, przekroczyli swoje 

kompetencje, gdyż zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa 

miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, natomiast niniejszy plan wprowadza ograniczenia dla 

terenów sąsiedniej gminy. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 564/14 

podkreśla, że Rada Miejska uchwalając plan, w którym ujęła tylko część obszaru strefy sanitarnej cmentarza, 

nie spełniła wymogu wynikającego z art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz § 3 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Zgodnie z powyższymi normami, w planie 

miejscowym określa się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym przypadku ograniczenia w użytkowaniu terenów położonych w strefie sanitarnej cmentarza. Cmentarze 

bowiem powinny znajdować się na terenach odpowiednich pod względem sanitarnym. Postanowienia planu 

powinny więc przybrać takie brzmienie, by w zasięgu 50 m od granicy terenu cmentarza istniał bezwzględny 

zakaz lokalizacji zabudowy i innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu, natomiast w zasięgu 

od 50 do 150 m od tej granicy miejscowy plan powinien wykluczać taką zabudowę, w razie gdy teren ten nie 

posiada sieci wodociągowej, do której byłyby podłączone budynki korzystające z wody. 

W treści planu teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD, wyznaczono 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu infrastruktury technicznej kolejowej, oznaczonego symbolem 1KK, 

co stanowi naruszenie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 

z 2015 r., poz.1297 z późn. zm.), zgodnie z którym budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej 

niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza 

niż 20 m. 

W obszarze planu dopuszczono podziały terenów na potrzeby lokalizacji dróg publicznych i wewnętrznych 

(§ 2 ust. 12 uchwały). Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zarówno drogi publiczne jak i drogi wewnętrzne, stanowią odrębny sposób przeznaczenia terenu, oznaczony 

symbolem KD i KDW, stąd też drogi publiczne i wewnętrzne winny stanowić wyodrębnione liniami 

rozgraniczającymi – osobne – przeznaczenie terenu i spełniać równocześnie wymogi określone w art. 15 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem ustalenie planu dopuszczające wyznaczenie 

dróg publicznych i dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu, nie jest właściwe. Analogicznie 

uwaga odnosi się do ustaleń § 5  ust. 2 pkt 6, gdzie na terenie zabudowy usługowej wskazano, że dopuszcza się 

lokalizację „dróg wewnętrznych”. Ponadto wyznaczenie dróg publicznych wiąże się z ustaleniem ich klasy 

i parametrów, co wynika z przepisów prawa. Ustalenia te wpływają na finanse publiczne, co powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w dokumentacji planistycznej i załączniku do uchwały. 
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Ponadto zauważyć należy, że: 

1) teren, objęty niniejszym planem, przeznaczony dla lokalizacji cmentarza, położony jest na gruncie 

o zawartości węglanu wapnia do 1%, co potwierdza znajdująca się w dokumentacji prac planistycznych 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko jak i Wyniki Badań Geologiczno-Inżynierskich, wykonane na 

przedmiotowym terenie. Powyższe stanowi naruszenie § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, 

zgodnie z którym grunt cmentarza powinien być bez zawartości węglanu wapnia. 

2) dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem U, ustalenie § 5 ust. 4 pkt 1 i 2 

uchwały, dotyczące zasad kształtowania zabudowy budynków gospodarczych, stanowi odstępstwo od § 5 

ust. 3 pkt 7 i 8, gdzie ustalono ogólne zasady kształtowania zabudowy na przedmiotowym terenie, 

co jednak nie znalazło odzwierciedlenia w ustaleniach ust. 3 pkt 7 i 8. 

3) dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, zbędnie 

ustalono „zakaz budowy budynków”, gdyż dopuszczone sposoby zagospodarowania terenu nie umożliwiają 

ww. zabudowy, tym samym wszystko co nie jest ustalone przedmiotową uchwałą dla danego terenu 

nie może być na nim lokalizowane. Zbędnie więc oraz mogące powodować niejasności przy korzystaniu 

z ustaleń planu jest podkreślanie zakazu jednego z wielu wykluczonych sposobów zagospodarowania. 

Analogicznie uwaga odnosi się do „zakazu lokalizacji obiektów kubaturowych” na terenach zieleni 

izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZPI, 2ZPI. 

4) wątpliwości budzi dopuszczenie w terenach przeznaczonych pod komunikację i oznaczonych kolorem 

szarym (głównych alei cmentarnych), lokalizacji kaplicy cmentarnej, stanowiącej obiekt usługowy. 

5) w § 2 ust. 9 mowa jest o zakazie budowy budynków z funkcją mieszkaniową; niemniej jednak zauważa się, 

iż zapis ten jest zbędny, gdyż dla żadnego z terenów objętych niniejszym planem, nie ustalono takiego 

przeznaczenia terenu; nie dopuszczono również w żadnych z nich lokalizowania funkcji mieszkaniowej. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie zasad i trybu sporządzania planu miejscowego, mają więc 

zastosowanie przepisy art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie istnienia 

podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały. 

Stwierdzono także, iż w dokumentacji planistycznej: 

- rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu nie odnosi się do całości treści wniesionej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro 

Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, Wydział Nieruchomości i Geodezji w Krakowie uwagi, w której 

wnioskowano również o zaplanowanie obszarów ograniczonego użytkowania wzdłuż linii kolejowej, 

w których wskazana jest lokalizacja pasów zieleni ochronnej o charakterze izolującym i urządzeń 

służących ochronie akustycznej. W rozstrzygnięciu Prezydenta brak  jest odniesienia się do tej części 

treści wniesionej uwagi, a przedmiotowa uwaga została zakwalifikowana jako uwzględniona w całości; 

ponadto zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, 

Wydział Nieruchomości i Geodezji w Krakowie jak i Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wnosiły o zastosowanie przepisów ustawy 

o transporcie kolejowym w zakresie sytuowania budynków i budowli w odległości nie mniejszej niż 10 

m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza 

niż 20 m; również w tej kwestii Prezydent zakwalifikował obie uwagi jako uwzględnione, 

gdy tymczasem w planie zlokalizowana została budowla w bezpośrednim sąsiedztwie terenu kolejowego 

(droga publiczna dojazdowa, oznaczona symbolem KDD). Obie uwagi ww. podmiotów zostały 

uwzględnione jedynie w części (tj. w zakresie usunięcia terenów zabudowy mieszkaniowej o symbolu 

1MN/U i 2MN/U), zatem w pozostałym zakresie winny zostać przedłożone, celem rozpatrzenia Radzie 

Miejskiej jako nieuwzględnione. Powyższe uchybienia stanowią istotne naruszenie trybu sporządzania 

projektu planu. 

- projekt planu z etapu uzgodnień oraz projekt planu z etapu wyłożenia w sposób znaczący odbiega 

od wersji uchwalonego planu w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, o których 

mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co istotnie narusza tryb sporządzania 

planu. 
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- zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, sporządzone na podstawie art. 17 pkt 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało skierowane m.in. do MPEC Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 

w Warszawie – Regionalnego Ośrodka Przesyłu w Tarnowie – Zakład Obsługi Jarosław, niemniej jednak 

podmioty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie są i nie były organami opiniującymi ani 

organami uzgadniającymi projekty planów miejscowych. 

- w wykazie materiałów planistycznych, o których mowa w § 12 pkt 6 rozporządzenia Ministra 

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

zagospodarowania przestrzennego, czyli materiałów sporządzonych na potrzeby projektu niniejszej 

zmiany planu miejscowego, nie uwzględniono prognozy skutków finansowych jej uchwalenia oraz 

prognozy oddziaływania na środowisko. 

- brak jest dowodu doręczenia wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu zmiany planu do Zarządu 

Województwa Podkarpackiego, co stanowi naruszenie § 12 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

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

zagospodarowania przestrzennego, jednak w dokumentacji prac planistycznych znajduje się uzgodnienie 

projektu planu dokonane przez ten Organ. 

- w wykazie uzgodnień projektu niniejszego planu, błędnie wpisano datę postanowienia Wojewody 

Podkarpackiego. Ponadto brak jest informacji na temat ponownego uzgodnienia projektu planu z tym 

Organem. 

- Prognoza Oddziaływania na Środowisko na str. 16 zawiera informację, iż 150 m strefa ochrony 

sanitarnej wychodzi poza granicę miasta i pokrywa się ze 150 m strefą ochrony sanitarnej istniejącego 

cmentarza komunalnego we wsi Buszkowice. Niemniej jednak zauważa się, iż jedynie w niewielkim 

fragmencie strefa od projektowanego cmentarza pokrywa się ze 150 m strefą od istniejącego cmentarza 

komunalnego we wsi Buszkowice. 

- protokoły z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 

zawierają błędną podstawę prawną – art. 17 pkt 10, a winno być art. 17 pkt 9. 

- rozstrzygnięcie uwag do projektu planu, zawiera również rozstrzygnięcie z zakresu uwag do prognozy 

oddziaływania na środowisko, zatem treść rozstrzygnięcia nie odpowiada jego nazwie. 

- brak jest poświadczenia Prezydenta za zgodność z oryginałem na dokumencie potwierdzającym 

uprawnienia do projektowania dokumentów planistycznych projektanta niniejszego planu. 

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że podjęta przez Radę Miejską w Przemyślu uchwała 

Nr 14/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Potoczki” - narusza w sposób istotny zasady sporządzania planu, wobec powyższego ma 

zastosowanie przepis art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym 

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

sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady 

gminy w całości lub części. Pojęcie zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego należy wiązać 

ze sporządzaniem aktu planistycznego, a więc zawartością aktu planistycznego (część tekstowa, graficzna 

i załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, 

ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 30 dni od jego otrzymania. 

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

           Dyrektor Generalny Urzędu 

 

                Marcin Zaborniak 
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