
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.22.2016 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 

r., poz. 1515 ze zm.), art. 15 ust. 2 pkt 6, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra 

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

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). 

S T W I E R D Z A M N I E W A Ż N O Ś Ć 

uchwały Nr XXVIII/225/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon 

ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Kolbuszowej podjęła uchwałę Nr XXVIII/225/15  

w sprawie uchwalenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 

obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej. 

W trakcie badania legalności uchwały, organ nadzoru stwierdził, że uchwała narusza w sposób istotny 

przepisy art. 15 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.). 

W procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada gminy musi 

kierować się zasadami sporządzania planu miejscowego, określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) oraz w rozporządzeniu 

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

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). Naruszenie zasad sporządzania planu 

lub istotne naruszenie trybu jego sporządzania, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub 

części, zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, (burmistrz 

albo prezydent miasta) sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, 

zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. 

Ponadto ustawa w treści art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje 

elementy obligatoryjne, które powinny zostać uregulowane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy nakazuje obowiązkowe określenie  

w planie miejscowym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, 

maksymalnej minimalnej intensywności zabudowy (wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy  

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej), minimalnego udziału procentowego powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, 

minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów. 
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Tymczasem w badanej uchwale dla terenu P1, który został objęty niniejszą zmianą planu, nie zostały 

uaktualnione wskaźniki zagospodarowania terenu albowiem nie ustalono: maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy. Brak jest również określenia wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii 

dachu. Zatem sprawdzana uchwała podjęta została bez spełnienia ustawowych wymogów w tym zakresie. 

Skoro bowiem ustawodawca nakazuje określenie zasad kształtowania zabudowy poprzez użycie 

określonych wskaźników, to ich nie podanie stanowi rażące naruszenie normy z cyt. przepisu ustawy. 

Jak wynika z przepisu § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.  

U. Nr 164, poz. 1587), ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

W dalszej kolejności zauważa się, że w kontrolowanej uchwale nie określono wszystkich niezbędnych 

linii zabudowy, nie wiadomo więc według jakich zasad będzie lokalizowana zabudowa; co wymagane jest 

stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Ponadto stosownie do § 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „(…) 

ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy.” 

Jednocześnie zauważam, iż określone w treści uchwały „sytuowanie budynków w odległości nie 

mniejszej, niż 6,0 m od linii rozgraniczających dróg”, powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie na rysunku 

planu. 

Badając przedłożoną dokumentację prac planistycznych do przedmiotowej uchwały stwierdza się 

również, że zawiera ona pewne braki, a mianowicie: 

1. Wydruki ze strony internetowej BIP, zawierające ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania mpzp oraz 

o jego wyłożeniu do publicznego wglądu, nie zawierają poświadczenia organu sporządzającego. 

2. Niepełny jest wykaz materiałów planistycznych, o których mowa w § 12 pkt 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

czyli materiałów sporządzonych na potrzeby projektu zmiany planu, które powinny być aktualne na dzień 

przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia. 

W dokumentacji prac planistycznych umieszczono wyłącznie wnioski wynikające z inwentaryzacji 

urbanistycznej oraz analizy obowiązującego Studium, co nie wypełnia wymagań zawartych w § 12 pkt 6 

ww. Rozporządzenia. 

Zauważa się, że przedmiotowa uchwała zawiera zapisy niejasne, które mogą niewątpliwie budzić 

problemy interpretacyjne, a które należałoby wyeliminować w przyszłości prac planistycznych,  

a mianowicie: 

Załącznik graficzny do VI zmiany planu należało wykonać na kopii mapy pochodzącej z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stosownie do wymagań zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tymczasem sporządzony załącznik 

graficzny do przedmiotowej zmiany planu został sporządzony na kopii rysunku określonego jako „Jednolity 

rysunek planu nr 4”, będącego jednym z 14 załączników graficznych do Obwieszczenia Nr 1 Rady 

Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon 

ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej. 

Zauważam ponadto, iż załącznik określony jako „Jednolity rysunek planu nr 4”, nie stanowi jednolitego 

rysunku planu, a jedynie rysunek wybranych ujednoliconych zmian planu (nie zawiera treści 

odpowiadających pełnemu jednolitemu tekstowi uchwały planu). Nie może więc stanowić podstawy do 

ujednolicenia w przyszłości uchwalonej zmiany z opublikowanymi załącznikami graficznymi. Należy 

zwrócić uwagę, iż z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wynika możliwość 

sporządzania zmian planów na rysunkach planów czy rysunkach jednolitych tych planów. 
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Jednocześnie zauważam, że wątpliwości budzi wprowadzenie zmian w ust. 2 ww. Obwieszczenia  

Nr 1 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 lutego 2015r. w zakresie stwierdzenia nieaktualności 

niektórych zapisów. Również anulowanie stawki procentowej dla całego terenu, (w przypadku, gdy 

kolejnymi zmianami objęte były tylko fragmenty planu) budzi niejasności w zakresie jej zastosowania dla 

pozostałych fragmentów. Jest to niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, które w Dziale III, reguluje zasady tworzenia tekstu 

jednolitego. 

Organ nadzoru podkreśla przy tym, że kwestionowana uchwała, jako akt prawa miejscowego podlega 

szczególnym rygorom prawnym, ponieważ jej regulacje dotyczą różnych podmiotów. W związku z tym 

zapisy uchwały będącej takim aktem powinny wypełniać zasady zawarte w ustawie o planowaniu 

przestrzennym i w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Niewątpliwie ustalenia Planu winny być czytelne i nie powinny 

budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Uchwały te podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa i jest to dodatkowa przesłanka stwarzająca wymóg czytelności i jasności w zapisach planów 

miejscowych. 

Reasumując należy podkreślić, że organ nadzoru dokonując kontroli legalności badanej uchwały kierował 

się dyspozycją przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 

przewiduje, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego 

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

gminy w całości lub części. Przeprowadzona kontrola przedmiotowego aktu, potwierdziła naruszenie przez 

Radę Miejską w Kolbuszowej regulacji zawartych w art. 15 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy i w przywołanym 

rozporządzeniu. Wobec tego, dla wyeliminowania uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia  

30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej, z obrotu prawnego 

konieczne było stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie  

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

  

 

z up. Wojewody Podkarpackiego 

Dyrektor Generalny Urzędu 

 

 

Marcin Zaborniak 
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