
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IFIII.4131.1.54.2016 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 6 maja 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 446), w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), 

stwierdzam nieważność   

uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową,  

ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki, w następującej części: 

- § 2 ust. 1 pkt 4; 

- § 10 ust. 3 i 4; 

- oznaczenia na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr III/13/2016, w zakresie:  

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Góra Chełmeczki”. 

Uzasadnienie  

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową,  

ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki. 

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (zwanej dalej: u.p.z.p.), w dniu 7 kwietnia 2016 r., Burmistrz Miasta Bieruń przekazał organowi 

nadzoru uchwałę nr III/13/2016 celem zbadania jej zgodności z prawem oraz dokumentację prac 

planistycznych odzwierciedlającą przebieg postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu. 

W dniu 29 kwietnia 2016 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował Gminę  

o możliwości złożenia wyjaśnień. 

W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego, mającego na celu zbadanie legalności uchwały,  

organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem zasad sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w następującym zakresie. 

W badanej uchwale Rada Miejska w Bieruniu, na terenach oznaczonych symbolami  

1R do 8R (tereny rolnicze) oraz 1ZL do 14ZL (tereny lasów), w rozdziale 4 zawierającym zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w § 10 ust. 3 i 4, wskazała, iż: ustala się utworzenie jednej  

z form ochrony przyrody Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Góra Chełmeczki”. Zespół ten został 

wyznaczony na rysunku planu - oznaczenie: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Góra Chełmeczki”, zgodnie 

z opisem zawartym w § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały. Dla Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Góra Chełmeczki” 

zostały ustalone zakazy i nakazy, w tym wymagane przepisami art. 44 ust. 2 oraz art. 45 ustawy  
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm., zwanej dalej u.o.p.), 

ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obszaru. 

W tym stanie rzeczy organ nadzoru dopatrzył się sprzeczności w działaniu rady gminy polegającym  

na utworzeniu, w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego będącego przedmiotem regulacji ustawy o ochronie przyrody. Ustanowienie 

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jako formy ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9  

i art. 45 ust. 1 u.o.p., co do zasady nie jest przedmiotem regulacji planu miejscowego. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9 u.o.p. zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest jedną z form ochrony przyrody. 

Rada gminy ustanawia zespół przyrodniczo-krajobrazowy w drodze uchwały w trybie określonym  

w art. 44 u.o.p. Dopełnienie trybu i warunków ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przesądza  

o jego utworzeniu. Zgodnie z art. 44 ust. 2 u.o.p., treść przedmiotowej uchwały powinna określać nazwę 

danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz zakazy 

właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części wybrane z zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 u.o.p. 

Podobnie, jak plan miejscowy, również uchwała rada gminy w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo 

-krajobrazowego, decyduje w istocie o sposobie zagospodarowania nieruchomości i w swoich skutkach,  

jest bardzo podobna do uchwały w sprawie miejscowego planu (por. wyrok Naczelnego  

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2010 r. – sygn. akt II OSK 1053/10;  

publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie można jednak w uchwale w sprawie miejscowego planu dodatkowo 

zawierać unormowań związanych z tworzeniem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, podlegającego 

regulacjom ustawy o ochronie przyrody. W konsekwencji Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy  

„Góra Chełmeczki” nie został skutecznie utworzony. 

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, treść planu miejscowego powinny stanowić ustalenia 

dotyczące zagospodarowania przestrzennego zawarte w dwóch zamkniętych katalogach. Pierwszy z nich został 

określony w art. 15 ust. 2 u.p.z.p. i ma charakter obligatoryjny. Posłużenie się w tym przepisie zwrotem określa 

się obowiązkowo, należy rozumieć w ten sposób, że w podjętej przez radę gminy uchwale obligatoryjnie 

zamieszczone muszą zostać postanowienia dotyczące wszystkich kwestii wymienionych w tym przepisie 

ustawy. Dalsze możliwości, o charakterze fakultatywnym, przedstawia katalog drugi zawarty w art. 15  

ust. 3 u.p.z.p. W żadnym z ww. katalogów ustawodawca nie przewidział możliwości ustanowienia 

jakiejkolwiek formy ochrony przyrody, w tym ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.  

A zatem wskazanie w § 10 ust. 3 uchwały: ustala się utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego  

„Góra Chełmeczki” nie stanowi elementu planu miejscowego, zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 u.p.z.p. 

Zamieszczając w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przytoczone przepisy  

– § 2 ust. 1 pkt 4, § 10 ust. 3 i 4, jak i oznaczenie na rysunku planu: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy  

„Góra Chełmeczki” – rada gminy wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 15 ust. 2 i 3 u.p.z.p. 

Ustawodawca nie przewidział, aby plan miejscowy regulował zaproponowane przez radę gminy rozwiązanie  

w postaci ustanawiania jakiejkolwiek formy ochrony przyrody. Stwierdzenie nieważności § 2 ust. 1 pkt 4,  

§ 10 ust. 3 i 4, jak i oznaczenia na rysunku planu: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Góra Chełmeczki”  

nie zmieni podjętej przez gminę decyzji planistycznej. 

W myśl art. 85 i 86 ustawy o samorządzie gminnym wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością gminną  

na podstawie kryterium zgodności z prawem. Zgodnie z art. 91 wskazanej ustawy uchwała gminy, która jest 

sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru  

w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Na konieczność taką wskazuje także art. 28 u.p.z.p., którego przepisy jednoznacznie mówią, że istotne 

naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także 

naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały gminy w całości lub w części. 

Zatem akt prawa miejscowego może być objęty stwierdzeniem nieważności w całości lub w części.  

O zakresie rozstrzygnięcia decyduje natomiast fakt, czy stwierdzone naruszenie prawa będzie miało wpływ  

na całą uchwałę, czy będzie dotyczyło jedynie pojedynczych przepisów niezgodnych z aktami prawa 

hierarchicznie wyższymi, które to jednak naruszenia nie będą rzutować na całą uchwałę. 

W omawianej sprawie, wskazane naruszenie zasad sporządzania planu, dawało organowi nadzoru podstawy 

do stwierdzenia jedynie częściowej nieważności zapisów uchwały Nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu  

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
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pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą  

przez Górę Chełmeczki, w zakresie wskazanym w sentencji rozstrzygnięcia. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Śląskiego, w terminie  

30 dni od jego doręczenia. 

  

  

 
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury 

 

 

Bożena Goldamer - Kapała 

 

Otrzymuje: 

1. Rada Miejska w Bieruniu 

2. a/a. 
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