
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.101.2016 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ) w związku z art.15 ust.1 i art. 20 ust.1 oraz art.28 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2016r. poz.778) 

STWIERDZAM  NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXIII/151/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu. 

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr XXIII/151/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Rada Miejska  w Iwoniczu-Zdroju  uchwaliła 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu . 

Dokonując oceny przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwalony plan miejscowy zawiera 

uchybienia przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

Z tych powodów pismem z dnia 13.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie nadzorcze zmierzające 

do stwierdzenia nieważności ww. uchwały . 

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój złożył wyjaśnienia do uwag przesłanych przez 

organ nadzoru do przedmiotowej uchwały zawartych w piśmie z dnia 10.06.2016 r. nr I-IV.4130.2.46.2016. 

W wyniku analizy przedłożonych wyjaśnień Wojewoda uznał, że uwaga nr 1 dotycząca dopuszczenia 

przeznaczenia gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych, jest bezprzedmiotowa. Również  uwaga nr 2 

odnośnie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami , w świetle złożonych wyjaśnień 

oraz przesłanego protokołu  z przeprowadzenia ww. dyskusji także w dniu 11 marca 2016 r., okazała się 

nieaktualna. Natomiast pozostałe uwagi dotyczące naruszenia trybu uchwalenia planów miejscowych, w ocenie 

organu nadzoru,  pozostają w mocy. 

Niemniej jednak ww. uchwała nie może istnieć w obiegu prawnym , ponieważ organ nadzoru stwierdził 

nieważność uchwały Nr XXIII/150/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – rejon PGZ z uwagi na to, że ww. 

uchwała uchwalająca zmianę studium naruszała w sposób istotny zarówno zasady jak i  tryb sporządzania 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały zmieniającej studium  organ nadzoru zobligowany był 

do zbadania, czy uchwała Nr XXIII/151/2016 z dnia 12 maja 2016 r. uchwalająca Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu nie narusza ustaleń obowiązującego studium 

w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. W wyniku dokonanej oceny organ nadzoru stwierdził, że ustalenia 

przedmiotowego planu miejscowego są niezgodne z ustaleniami studium  w zakresie linii elektroenergetycznej 

110 kV relacji Iwonicz - Nowy Żmigród. Powyższa niezgodność polega na tym ,że w studium została 

przewidziana napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, natomiast w uchwalonym planie miejscowym 

ustalono wykonanie tej linii jako kablowej. Z kolei przyjęcie w planie miejscowym  ustaleń niezgodnych 
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z treścią studium należy uznać za istotne naruszenie art.15 ust.1 i art. 20 ust.1 w związku z art.28  ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powodujące jego nieważność. 

Z kolei jedną z podstawowych zasad sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

jest przestrzeganie zgodności treści tego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Takie stanowisko zajęto w orzecznictwie sądowym, np. w uzasadnieniu do wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 114/08 , opub. w LEX nr 497581). Obowiązek 

zgodności postanowień planu z ustaleniami studium wynika  wprost z art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Mając na uwadze powyższe uchybienie organ nadzoru stwierdził, że podejmując przedmiotową uchwałę 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju naruszyła w sposób istotny zasady sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania. 

Zgodnie zaś z brzmieniem 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 w części. 

Wobec wagi wskazanych wyżej naruszeń przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, stwierdzenie 

w całości nieważności przedmiotowej uchwały stało się  całkowicie uzasadnione i konieczne. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia. 

  

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

     DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

                    Marcin Zaborniak 
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