
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.15.2016.AD 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) 

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

poz. 199 ze zm.) stwierdzam nieważność w całości uchwały nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia  

29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa 

dla terenu położonego w obrębie Bierawa. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 29 lutego 2016 r. Rada Gminy Bierawa, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

o samorządzie gminnym i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku  

z uchwałą nr IX/72/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa, 

oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bierawa zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bierawa nr IV/20/2015 z dnia 16 lutego 2015 r., 

podjęła uchwałę nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie 

Bierawa. Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych wpłynęła do 

organu nadzoru w dniu 3 marca 2016 r. w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ nadzoru, pismem z 11 marca 2016 r., na podstawie  

art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zawiadomił Przewodniczącego Rady Gminy 

Bierawa o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wraz z zapewnieniem organom Gminy Biała 

możliwości czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poprzez składanie wyjaśnień dotyczących 

przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie zarzutów w terminie do 18 marca 2016 r. 

Wszczęcie postępowania nadzorczego nastąpiło z powodu naruszenia następujących przepisów: 

1) art. 14 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p. poprzez brak zgodności przebiegu granicy obszaru opracowania określonej  

na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r. nr IX/72/2016 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa z granicą obszaru objętego planem ujętą na rysunku 

planu stanowiącym załącznik nr uchwały nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r.; 

2) art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 1 i § 8 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 r. poz. 164 nr 1587) poprzez określenie dwóch różnych 

przeznaczeń podstawowych - tj. tereny zabudowy usługowej oraz obiekty produkcyjne i magazynowe - dla 

terenu oznaczonego symbolem „U”. Nie zastosowano odpowiedniego mieszanego symbolu literowego 

zarówno w tekście, jak i na rysunku planu oraz nie oznaczono terenu odpowiednim mieszanym 

oznaczeniem barwnym; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Poz. 779



3) art. 15. ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. poprzez sformułowanie w § 5 ust. 6 pkt 6 lit b przedmiotowej uchwały 

nieostrego i niesprecyzowanego zapisu – „do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych 

należy zapewnić możliwość dojazdu oraz dostępu w celu prowadzenia eksploatacji, modernizacji i przebudowy”; 

4) art. 16 ust. 1 u.p.z.p. poprzez brak zamieszczenia stosownej klauzuli właściwego organu potwierdzającego 

pochodzenie mapy z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykorzystanej do sporządzenia 

projektu rysunku planu; 

5) art. 20 ust 1 u.p.z.p. poprzez zamieszczenie stwierdzenia w podstawie prawnej, iż uchwalany plan miejscowy 

nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Bierawa pismem nr IRZP.6722.4.2015 z 15 marca 2016 r. (data wpływu  

15 marca 2016 r.) przedstawił stosowne wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

Wojewoda Opolski wyjaśnia zatem, co następuje. 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż (cyt.) „Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.z.p. plan miejscowy 

sporządzono z wykorzystaniem kopii mapy zasadniczej. Mapa ta nie obejmowała przekształcenia polegającego 

na podziale nieruchomości, w wyniku którego zmianie uległa granica działki nr 790/28. Nowy przebieg części 

granicy działki nr 790/28 znalazł się tylko na mapie katastralnej, dlatego jedynym rozwiązaniem zgodnym  

z przepisami prawa było stworzenie „kompilacji mapowej” obu rodzajów map. Granice obszaru objętego 

planem ustalono zatem w oparciu o granice działki nr 790/28 wynikające z treści mapy zasadniczej, 

uzupełnione dla północnej jej części o nowy przebieg zgodnie z mapą katastralną. Kompilację stworzono 

metodą wpasowania wielopunktowego (model afinczny) jednakże polskie mapy zasadnicze i katastralne nie są 

tożsame i zawsze wykazują pewne rozbieżności. Nie ma obecnie lepszej metody na określenie granic planu 

pozostającej w zgodności z art. 16 ust. 1 u.p.z.p. niż zastosowana w tym przypadku: ustalenie przebiegu na 

podstawie treści mapy zasadniczej z uzupełnieniem brakujących odcinków treścią mapy katastralnej”. 

Ponadto Wójt Gminy Branice w dniu 21 marca 2016 r. w ramach uzupełnienia wyjaśnień przedłożył mapę 

zasadniczą, posiadającą stosowną klauzulę potwierdzającą pochodzenie dokumentu z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

W dniu 31 marca 2016r. pismem nr ORG.0711.4.2016 Przewodniczący Rady Gminy złożył dodatkowe 

wyjaśnienia, twierdząc, iż (cyt.): „Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w obrębie Bierawa (dla działki nr 790/28), projektant posłużył się fragmentem mapy 

ewidencyjnej (dotyczącej dokładnie tego samego fragmentu przestrzeni) w celu określenia jego granicy.  

Na rysunku planu wrysowano: ,,granicę obszaru objętego planem” oraz „linie rozgraniczające tereny o rożnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania”. Nie wrysowywano natomiast granic działek 

ewidencyjnych, gdyż urbanista nie posiada do tego kompetencji, Intencją projektanta było jednakże utrzymanie 

zgodności granic między uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu, a rysunkiem uchwalonego planu przy 

jednoczesnym wykorzystaniu mapy zasadniczej. W uchwale intencyjnej planu, o którym mowa przywołano 

jednak konkretną działkę gruntu i zaznaczono ja na mapie ewidencyjnej, dlatego sporządzający plan starał się 

odwzorować granice planu zgodnie z granicami tej działki. Obszar opracowania tegoż planu mieści się  

w granicach ewidencyjnych działki, co pokazuje załączona mapa ewidencyjna gruntów i budynków w postaci 

wektorowej”. Do dodatkowych wyjaśnień załączono mapę ewidencyjną gruntów i budynków oraz licencję  

nr G.6642.23.2015_1603_P z dnia 22 listopada 2015 r. 

Wedle dyspozycji § 8 ust. 1 (cyt.) „projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w czytelnej technice 

graficznej zapewniającej możliwość wyłożenia go do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także 

ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa” przy sporządzaniu rysunku miejscowego planu winno się 

zachować jak najbardziej możliwą przejrzystość dokumentu, umożliwiającą odczytanie w sposób niebudzący 

wątpliwości interpretacyjnych wszystkich oznaczeń graficznych zamieszczonych na rysunku planu. Na rysunku 

przedmiotowej uchwały uwidoczniony został przebieg granic działek zarówno mapy zasadniczej oraz 

katastralnej. Część przebiegu granic z obydwu dokumentów nie pokrywa się ze sobą, w szczególności  

w południowo-zachodniej części rysunku, co prowadzi do konkluzji, iż rysunek został sporządzony  

w nieczytelnej formie tym samym uniemożliwiając prawidłową identyfikacje przebiegu granic zarówno działki 

790/28 jak i przebieg granicy opracowania miejscowego planu. Ponadto wedle zapisu art. 16 ust. 1 u.p.z.p. plan 

miejscowy sporządza się z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych lub w przypadku ich braku 

map katastralnych. Przytoczony powyżej przepis nie przydziela kompetencji organowi sporządzającemu 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do ingerencji treści otrzymanych od stosownego organu 

geodezyjnego i kartograficznego w postaci tworzenia „kompilacji mapowej” dokumentów wydanych przez 
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odpowiedni zasób geodezyjny i kartograficzny. Wojewoda Opolski stwierdza, iż naruszenie art. 16 ust. 1 

u.p.z.p. poprzez zastosowanie nieczytelnej formy graficznej rysunku planu oraz poprzez przekroczenie 

kompetencji w zakresie ingerowania w dokument wydany przez zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi 

istotne naruszenie prawa i w konsekwencji powoduje nieważności uchwały.  

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 16 ust. 1 u.p.z.p Przewodniczący Rady do złożonych wyjaśnień dołączył 

stosowne oświadczenie Wójta Gminy Bierawa oraz kopię licencji dostarczonej wraz z mapą ze Starostwa 

Powiatowego celu potwierdzenia pochodzenia map wykorzystanych do sporządzenia miejscowego planu. 

Ponadto Wójt Gminy Bierawa w dniu 21 marca 2016 r. uzupełnił wyjaśnienia o wydruk mapy zasadniczej 

wykorzystanej do sporządzenia rysunku przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, która zawiera odpowiednią klauzulę potwierdzającą pochodzenie mapy z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, wykorzystanej do sporządzenia projektu rysunku planu. Wojewoda Opolski 

przyjmuje tłumaczenia Przewodniczącego Rady Gminy Bierawa, gdyż w ramach wyjaśnień przedłożono 

stosowne mapy zasadnicze posiadające klauzulę potwierdzającą pochodzenie z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Jednakże należy podnieść, iż załączona do wyjaśnień licencja nie zastępuje 

ww. klauzuli. Licencja stanowiąca jedynie dokument określający zakres upoważnienia do wykorzystywania 

udostępnionego z zasobu materiału, natomiast nie stanowi podstawy do udokumentowania pochodzenia mapy  

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wojewoda podkreśla, iż stosowne potwierdzenie 

pochodzenia materiałów użytych do sporządzenia rysunku planu zgodne z § 21 ust. 2 i 4 Rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także każde odstąpienie od stosowania ustalonej  

w ustawie o planowaniu skali, winno być odpowiednio wykazane w dokumentacji prac planistycznych. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala 

rada gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż (cyt.) 

„Zgodnie z dotychczasową praktyką stwierdzenie, iż plan nie narusza ustaleń studium umieszczano zwyczajowo 

w preambule uchwały tuż za podstawą prawną, przy czym taka lokalizacja stwierdzenia nie spotkała się 

dotychczas z zastrzeżeniami organów nadzorczych. Ponieważ nie nastąpiła żadna zmiana przepisów prawa  

w tym zakresie przyjmujemy Państwa zastrzeżenie jako zalecenie, aby wszelkie opracowywane w przyszłości 

uchwały zawierały stwierdzenie o nienaruszaniu ustaleń studium poza podstawą prawną uchwały”. Powyższa 

ustawa nie zawiera rozwiązania odnośnie prawnej formy, w której powinno nastąpić stwierdzenie, że projekt 

planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Organ nadzoru wskazuje, iż stwierdzenie nienaruszalności studium jest rozstrzygnięciem rady gminy, zatem 

powinno zostać podejmowane w formie odrębnej uchwały poprzedzającej podjęcie uchwały w sprawie planu 

miejscowego lub w części wstępnej uchwały w sprawie planu miejscowego. Zamieszczenie stwierdzenia  

w podstawie prawnej, iż uchwalony plan nie narusza ustaleń studium jest nieistotnym naruszeniem prawa, 

aczkolwiek należy przypomnieć, iż podjęcie uchwały o nienaruszeniu ustaleń studium jest wymagane przed 

uchwaleniem miejscowego planu lub zapis ten winien być umieszczony w części wstępnej uchwały o uchwaleniu 

planu miejscowego. 

Naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy poprzez brak odpowiedniego symbolu literowego zarówno w tekście, 

jak i na rysunku planu oraz braku odpowiedniego oznaczenia barwnego dla ternu określonego w tekście 

symbolem „U”, przewodniczący Rady Gminy tłumaczy (cyt.) „Sporządzający plan odczytał treść §9 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jako dopuszczenie, nie nakaz, stosowania mieszanego oznaczenia barwnego 

w przypadku terenu o kilku przeznaczeniach lub przeznaczeniu innym niż wyszczególnione w rozporządzeniu. 

Zapis §5 ust. 1 pkt 1 badanej uchwały dotyczący terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „U” określa 

jasno jego przeznaczenie i nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych w trakcie badania zgodności 

ewentualnych zamierzeń inwestycyjnych z miejscowym planem. Nie mniej jednak, trudno również odmówić 

słuszności Państwa interpretacji treści §9 ust. 4 Rozporządzenia, dlatego sporządzający plan przyjmuje treść 

tego zastrzeżenia jako zalecenie, aby wszelkie miejscowe plany opracowywane w przyszłości, zwierające więcej 

niż jedno przeznaczenie oznaczać w sposób mieszany literowo i barwnie” 

W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny o symbolu 

„U” tj. tereny zabudowy usługowej oraz obiekty produkcyjne i magazynowe, jako podstawowe przeznaczenie 

terenów, jednocześnie symbol literowy zarówno w tekście, jak i na rysunku oraz barwne oznaczenie planu 

informuje, iż podstawowe przeznaczenie to tereny usługowe. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 
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przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Z treści tego przepisu wynikają dwie normy: 

obowiązek ustalenia przejrzystego, niebudzącego wątpliwości przeznaczenia terenu i obowiązek dokonania 

tego w akcie prawnym, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Na tle ukształtowanej już linii orzeczniczej sądów administracyjnych należy przyjąć, że dopuszczalne jest 

określanie mieszanego przeznaczenia podstawowego, zdefiniowanego jako funkcje, które wzajemnie się nie 

wykluczają i nie są ze sobą sprzeczne oraz, że są uzasadnione specyfiką terenu czy preferencjami lokalnej 

społeczności (por. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2011 r. II OSK 1962/11 oraz wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2012 r. 

II OSK 1334/12). Wymaga to jednak wykazania, że na tle konkretnego stanu faktycznego, ustalenia planu nie 

są sprzeczne z zasadami kształtowania polityki przestrzennej określonymi w art. 1 ust. 2 ustawy (wyrok NSA  

z dnia 1 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 1855/12). Innymi słowy dopuszczalne jest określenie kilku funkcji 

podstawowych terenu. Istotne jest jednak aby ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określały konkretnie warunki, w jakich każdy z wariantów przeznaczenia przyjętych w planie może być 

realizowany. Jak bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r.,  

(sygn. akt II OSK 1854/08) (cyt.) „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa 

miejscowego, stanowiący o ograniczeniach w sposobie wykonywania prawa własności, winien stanowić o tym 

w sposób czytelny i budzący jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli tego nie czyni, budząc 

wątpliwości zasadniczej natury co do przeznaczenia terenu, to rzeczywiście może stanowić zagrożenie dla 

standardów demokratycznego państwa, powielając wątpliwości na etapie rozstrzygnięć indywidualnych.  

W konsekwencji taki plan to prosta droga do niekończących się sporów interpretacyjnych. I oczywiście nie 

chodzi tu o zwykłe wątpliwości interpretacyjne pojedynczych norm prawnych, poddające się wykładni, ale 

takie, które dotyczą kluczowych kwestii jak przeznaczenie terenu.” Rada Gminy nie może określić w uchwale 

dwóch różnych przeznaczeń podstawowych z określeniem symbolem literowym zarówno w tekście, jak i na 

rysunku planu, odnoszącym się tylko do jednego z tych przeznaczeń (np. przeznaczenie podstawowe:  

a) infrastruktura techniczna – wodociągi; b) usług administracyjne przy określeniu symbolu terenu 1W). Takie 

zapisy naruszają art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz § 4 pkt 1 i § 8 ust. 2 rozporządzenia (por. wyrok WSA we 

Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 352/12). 

Wojewoda Opolski ogranicza się jedynie do wskazania, iż brak mieszanego przeznaczenia może 

powodować brak czytelności w treści oraz rysunku planu. 

Odnośnie naruszenia art. 15. ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. poprzez sformułowanie w § 5 ust. 6 pkt 6 lit. b 

przedmiotowej uchwały nieostrego i niesprecyzowanego zapisu Przewodniczący Rady Gminy Bierawa 

wyjaśnił, iż (cyt.) „Sformułowanie z §5 ust. 6 pkt 6 lit b uchwały zostało wprowadzona na wniosek operatora 

sieci i dotyczy specyficznych dla terenu uwarunkowań. Zgodnie ze sztuką wszelkie sieci winny być lokalizowane 

w liniach rozgraniczających dróg, przy czym zasada ta dotyczy nowych i modernizowanych obiektów oraz 

urządzeń. Na obszarze objętym planem występuje istniejące uzbrojenie, którego przebudowa jest trudna lub 

niemożliwa ze względów technicznych i ekonomicznych. Wprowadzony do planu zapis ma na celu 

zasygnalizowanie projektantom konieczność zastosowania takich rozwiązań przestrzennych i technicznych, aby 

możliwe było szybkie i nieinwazyjne dotarcie do elementów sieci. Aby nie ograniczać możliwości korzystania  

z terenów zapis ten nie wskazuje konkretnych rozwiązań, ustala natomiast konieczność uwzględnienia dostępu 

do urządzeń na etapie projektu budowlanego. Przykładem może być zastosowanie furty w ogrodzeniu przy 

stanowisku słupowym lub innym urządzeniu, gdzie w przypadku konieczności interwencji nie będzie trzeba 

niszczyć ogrodzenia. Sposobów na spełnienie wymogu zawartego w planie może być wiele, a inwestor może 

wybrać rozwiązanie w jego przypadku optymalne”. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. przewiduje przyjęcie  

w planie miejscowym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. Natomiast zgodnie z § 4 pkt 9 ww. rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. wspomniane zasady 

powinny zawierać określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury wraz z ich parametrami oraz 

określenie warunków ich powiązań z układem zewnętrznym i niezbędne wskaźniki. W wymienionych 

przepisach nie uregulowano kwestii nakazania adresatom planu zapewnienie możliwość dojazdu oraz dostępu 

dla właścicieli odpowiednich sieci. Z przytoczonych przepisów nie wynika norma prawna pozwalająca radzie 

gminy na zamieszczenie w uchwale nakazu uwzględniania warunków lub zasad wskazanych przez operatorów 

sieci na określone działania adresatów planu miejscowego. Stanowisko takie potwierdza wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn., akt. II SA/Wr 683/14. 

Każdorazowe uzyskanie dostępu do sieci czy danego terenu wymaga dokonania uzgodnień z jej zarządcą czy 

właścicielem. Nie można jednak kwestii tych uzgodnień regulować w akcie prawa miejscowego, jakim jest 

plan zagospodarowania przestrzennego, nie mając do tego wyraźnego upoważnienia ustawowego, tym bardziej, 

że kwestie te uregulowane są w aktach prawnych wyższego rzędu (np. ustawie Prawo energetyczne, 
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rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego). Dodatkowo należy podkreślić, iż uchwała rady gminy 

powinna zawierać wyłącznie przepisy prawa o charakterze dyrektywnym (nakazujące, zakazujące, zezwalające 

itd.), z których można będzie wyprowadzić normy prawne regulujące sytuację obywateli na danym terenie (por. 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 309/13). 

Ponadto bez znaczenia jest fakt, że zapisy takie zostały podjęte na skutek uzgodnienia z zarządcą dróg 

powiatowych czy właścicielem sieci. Uzgodnienia o sprzecznej z prawem treści można bowiem kwestionować 

w toku instancji (art. 106 § 5 kpa w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy). Co więcej, treść planu miejscowego 

uzgodniona z zarządcą drogi może być poddana kontroli z punktu widzenia legalności przez organ nadzoru  

i sąd administracyjny (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 16/13). 

Wojewoda Opolski uważa, iż powyższe zapisy istotnie naruszają zasady sporządzania planu miejscowego. 

Wojewoda Opolski podkreśla, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa 

powszechnie obowiązującego musi spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych 

oraz odpowiadać standardom legalności. Ustawodawca przyjął w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, że (cyt.) „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 jej części”. 

Organ nadzoru po analizie przedłożonej uchwały wraz z załącznikami stwierdza, iż sporządzenie rysunku 

planu miejscowego w nieczytelnej technice graficznej powodującej wątpliwości interpretacyjne w stosunku do 

przebiegu granic działki, a także ustalenie zapisu nakazującego zapewnienie możliwości dojazdu oraz dostępu 

do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w celu prowadzenia eksploatacji, 

modernizacji i przebudowy stanowi istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, które  

w konsekwencji skutkować muszą stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości. 

W stosunku do pozostałych naruszeń prawa, tj. brak załączenia do rysunku mapy stosownej klauzuli 

potwierdzającej pochodzenie mapy z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ustalenie mieszanego 

przeznaczenia terenu bez oznaczenia go odpowiednim mieszanym symbolem literowym oraz mieszanym 

oznaczeniem graficznym, zamieszczenie w podstawie prawnej stwierdzenia, iż plan nie narusza ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także, Wojewoda ogranicza się 

do wskazania, że przedmiotowa uchwała została wydana z naruszeniem prawa. Wydane w przedmiotowej 

sprawie wskazanie ma na celu zapobieżenie tego typu uchybieniom w przyszłości i nie skutkuje nieważności 

uchwały w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę ww. niezgodności z prawem uchwały XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia  

29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa 

dla terenu położonego w obrębie Bierawa, orzeczono jak na wstępie. 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 ust. 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

  

 z up. Wojewody Opolskiego 

Z-ca Dyrektora  

Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 

 

Radosław Miążek 
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