
WOJEWODA LUBELSKI
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.585.2015
Wojewody Lubelskiego

z dnia 18 grudnia 2015 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz 

miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy, w części obejmującej 
§ 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego Stężycy, w części obejmującej § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca została doręczona organowi nadzoru w dniu 19 listopada 
2015 r.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Stężyca dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
Stężycy przyjętego uchwałą Nr VII/67/2003 z dnia 14 maja 2003 r.

W § 5 ust. 1 pkt 1 części tekstowej przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, iż obszar objęty 
uchwałą nie obejmuje obiektów i terenów objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie 
przyrody.

Tymczasem, w wyniku przeprowadzonej analizy formalno-prawnej przedmiotowej uchwały ustalone 
zostało, iż na załączniku graficznym Nr 20 część terenów znajduje się na obszarze Natura 2000.

Powyższe wskazuje zatem, iż część tekstowa przedmiotowej uchwały jest niezgodna z częścią 
graficzną planu.

Takie działanie narusza obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199, ze zm.).
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Zgodnie z tym przepisem, 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. Jak stanowi § 2 pkt 2 – 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003, Nr 164, poz. 1587), projektem planu jest projekt tekstu 
i rysunku planu miejscowego, przez co rysunek powinien obowiązywać w takim zakresie, w jakim tekst 
planu odsyła do ustaleń planu wyrażonych graficznie na rysunku.

Stosownie zaś do treści art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 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.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób precyzyjny i szczegółowy 
normują problematykę planowania przestrzennego w gminie, zwłaszcza postępowania planistycznego, 
w tym poszczególne etapy procedury planistycznej, a także organy właściwe do jej realizacji oraz ich 
kompetencje.

Jak wskazuje orzecznictwo sądowo-administracyjne, zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczą 
problematyki merytorycznej, związanej ze sporządzeniem takiego aktu, a więc zawartości aktu 
planistycznego (część tekstowa i graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów 
dokumentacji planistycznej.

Dla prawidłowego ustalenia treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest 
uwzględnienie przepisów jego części tekstowej oraz części graficznej (załącznika do uchwały), które łącznie 
tworzą normę prawa miejscowego.

W ocenie organu nadzoru ewidentna sprzeczność pomiędzy treścią uchwały, a jej częścią graficzną 
narusza w istotnym stopniu zasady sporządzania planu miejscowego opisane w cytowanych wyżej 
przepisach i w konsekwencji powoduje nieważność regulacji, w których taka niezgodność występuje.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r. (sygn. akt II OSK 1854/08) 
stwierdził, iż: „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.

W wyjaśnieniach przekazanych organowi nadzoru pismem z dnia 14 grudnia 2015 r., znak: 
GPiOS.6722.25.2015, Wójt Gminy Stężyca podniósł, że zapis znajdujący się w § 5 cyt. „obiektów i terenów 
objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody” został omyłkowo pozostawiony 
w uchwale. Informacja o granicy obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” PLB140004 została 
dodana do projektu uchwały oraz na rysunek (załącznik Nr 20) w związku z informacją zawartą 
w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12.06.2015 r. (znak: 
WSTV.610.5.2015.AP). Niestety przeoczony został zapis w § 5 ust. 1 pkt 1”.

W przywołanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 czerwca 2015 r. 
stwierdzone zostało, iż: projektowana zmiana planu obejmuje obszar gminy Stężyca w granicach 
administracyjnych. Projekt wprowadza na niewielkiej powierzchni (działka nr ewid. 419 w miejscowości 
Piotrowice) tereny zabudowy zagrodowej (RM/16), tereny rolne (R/8) i (na fragmencie) teren dróg 
publicznych klasy głównej (KDC/3) w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004.

Z powyższego wynika zatem, że część terenów na załączniku graficznym Nr 20 do uchwały znajduje się 
w granicach obszaru Natura 2000. W związku z tym regulacja § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały, zgodnie z którą 
obszar objęty uchwałą nie obejmuje obiektów i terenów objętych ochroną na mocy przepisów ustawy 
o ochronie przyrody, nie znajduje uzasadnienia prawnego i powoduje istotną rozbieżność pomiędzy częścią 
tekstową i częścią graficzną uchwalonej zmiany planu.

Plan miejscowy, zawierający część tekstową i graficzną jest całością, a co za tym idzie oba te elementy 
planu muszą być całkowicie spójne i jednoznaczne. To zaś oznacza, że wymagane jest takie opracowanie 
uchwały o planie, aby w jak największym stopniu wyeliminować niejednoznaczności mogące wyniknąć ze 
stosowania planu w praktyce, podczas jego obowiązywania. Rysunek planu jest załącznikiem graficznym do 
uchwały w sprawie miejscowego planu i obowiązuje w takim zakresie, w jakim tekst planu odsyła do 
ustaleń planu wyrażonych graficznie na rysunku (art. 20 ust. 1 ustawy).
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Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 października 2009 r., 
sygn. akt II SA/Lu 393/09:„część graficzna planu jest "uszczegółowieniem" części tekstowej i ustalenia 
planu muszą być odczytywane łącznie - z uwzględnieniem zarówno części graficznej jak i tekstowej. Z tych 
względów nie może być rozbieżności pomiędzy częścią tekstową planu a rysunkiem planu”.

Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 
22 września 2010 r., sygn. akt II SA/Go 493/10: „część tekstowa i część graficzna planu miejscowego 
tworzą całość, obydwie są integralnymi, równorzędnymi częściami planu. Nie można odczytywać części 
tekstowej (treści uchwały) planu bez analizy odpowiadającej jej części graficznej”.

W oparciu o powyższe, stwierdzenie nieważności § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały jest konieczne, doprowadzi 
bowiem do spójności części tekstowej z częścią graficzną, nie naruszając przy tym spójności pozostałej 
części aktu prawnego.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/66/2015 we wskazanym zakresie jest 
uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

 

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

Otrzymuje:

1) Wójt Gminy Stężyca

2) Przewodniczący Rady Gminy Stężyca
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