
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.71.2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

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

U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.1 i 2, art.20 i art.28 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm./ oraz § 4  

pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164 poz.1587/ 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XXXIV/367/2013 z dnia 20 marca 2013r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/2010 w Gminie Głogów 

Małopolski  

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr XXXIV/367/2013 z dnia 20 marca 2013r. Rada Miejska w Głogowie Małopolskim 

uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 8/2010 w Gminie Głogów Małopolski . 

Dokonując analizy przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził liczne nieprawidłowości 

i uchybienia obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z uchwalaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na samym wstępnie należy podkreślić, że brak jest spójności pomiędzy ustaleniami zawartymi  

w § 3 i § 4 przedmiotowej uchwały, a załącznikiem graficznym nr 1, rysunkiem planu, stanowiącym jej 

integralną cześć . W szczególności brak tej spójności organ nadzoru stwierdził w § 3 ust.1 pkt 5 planu, 

z którego wynika, iż strefa obserwacji archeologicznej OW jest obowiązującym oznaczeniem graficznym, co 

nie znajduje odzwierciedlenia w legendzie rysunku planu, której stanowiska archeologiczne wraz z strefą  

OW wskazano jako oznaczenie informacyjne .Również w § 3 ust.2 niniejszej uchwały brak jest niektórych 

oznaczeń lub są one niespójne z tymi na rysunku planu oraz odwrotnie, w ustaleniach uchwały znajdują się 

oznaczenia nie występujące w legendzie rysunku planu. 

Poza tym organ nadzoru zauważył, że w oznaczeniach informacyjnych legendy na rysunku planu 

dwukrotnie umieszczono oznaczenie dla „Sieć wodociągowo-projektowana /główne magistrale/”.Ponadto 

symbole oznaczeń terenów MNi oraz MWu zamieszczone w § 4 ust.1 pkt 2 i 3 nie są spójne z symbolami 

wskazanymi na rysunku planu oraz w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały. 

Również symbol graficzny granicy obszaru objętego planem, przyjęty na rysunku planu nie jest spójny 

z symbolem określonym w legendzie, co sugeruje, że w granicy planu wskazano linię rozgraniczającą tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Z kolei wyznaczenie linii rozgraniczającej 

w granicy planu jest niewłaściwe, sprzeczne z jej definicją, ponieważ w rzeczywistości nie rozgranicza ona 

terenów o różnych przeznaczeniach, ani różnych zasadach zagospodarowania określonych w tym planie. 
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Analizując przedmiotową uchwałę organ nadzoru zauważył także, że niewłaściwe dla ustaleń aktu prawa 

miejscowego, niezgodne z zasadami techniki prawodawczej, wykraczające poza obowiązkowy i dopuszczalny 

zakres ustaleń planu miejscowego, jest ustalenie w § 6 ust.5 zakazów lokalizacji znaków informacyjnych, 

w odniesieniu do podmiotu, który będzie właściwy do ich ustawiania. 

Dodatkowo ustalenia § 7 ust.3 pkt 3 i 4 nie spełniają wymogów określonych w §4 pkt 3 Rozporządzenia 

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

zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164 poz.1587/ . Z ustaleń punktu 3 wynika bowiem, że należy 

uwzględnić nieokreślone w przedmiotowym planie warunki wynikające z ochrony „ Głównego Użytkowego 

Poziomu Wodonośnego”, natomiast w punkcie 4 ustalono ochronę wód podziemnych, nie podając nakazów, 

zakazów dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów związanych z ustaloną ochroną. W związku 

z powyższym niewiadomo jest, na czym ma ta ochrona polegać. Ponadto organ nadzoru zauważa, że stosownie 

do zasad techniki prawodawczej, niewłaściwe dla ustaleń aktu prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy, 

jest uzasadnianie ustanawianych norm, które ma miejsce w § 7 ust.3 pkt 4. 

Również zapisy §8 ust.3 niniejszej uchwały ustalające procedury zapewnienia nadzoru archeologicznego 

oraz przeprowadzenia badań archeologicznych, wykraczają poza obowiązkowy i dopuszczalny zakres ustaleń 

planu określony w art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem sposób i zasady 

postępowania w odniesieniu do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską określają przepisy ustawy 

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /DZ.U. z 2003r. Nr 162 poz.1568 

z późn.zm./. 

Dokonując oceny niniejszej uchwały organ nadzoru stwierdził także, że ustalenia przedmiotowego planu 

są niezgodne i naruszają ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski w następującym zakresie: 

- ustalonych minimalnych powierzchni wydzielanych działek budowlanych, zawartych w § 10 ust. 3 

uchwały, w związku ze szczegółowymi ustaleniami dla terenów MN, Mni oraz MNu, z których wynika,  

iż zabudowa może być realizowana jako wolnostojąca, bliźniacza lub w przypadku terenów MNi- szeregowa. 

Natomiast w studium w zależności od rodzaju zabudowy określa się różne minimalne wielkości działek, 

- ustalonej dla części budynków, geometrii dachów jako płaskich, na terenach MNi MNi, dla których 

w studium określono dachy spadziste, 

- braku ustaleń dla poszczególnych terenów wskazanych pod zabudowę w zakresie maksymalnej ilości 

kondygnacji, 

- dopuszczenia innej, a więc również i większej niż ustalona w planie oraz w studium wysokości 

budynków. 

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 z art. 15 ust. 1  i art. 20 

ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dodatkowo organ nadzoru zaznacza, że ustalenia § 15 ust.3 pkt 7 przedmiotowej uchwały stanowią 

powtórzenie ustaleń zawartych w § 15 ust.3 pkt 2. 

Z kolei zapisy § 18 ust.5 pkt 8 planu odnoszą się do terenu U 01, co jest niespójne z rysunkiem planu 

oraz z pozostałymi zapisami uchwały, w której taki teren nie występuje, co może budzić trudności 

interpretacyjne. W tym miejscu wymaga podkreślenia, że kwestionowana uchwała jest aktem prawa 

miejscowego, który podlega szczególnym rygorom prawnym,ponieważ jego regulacje dotyczą różnych 

podmiotów, a w związku z tym zapisy takiej uchwały winny być jednoznaczne, czytelne i nie powinny budzić 

żadnych wątpliwości interpretacyjnych. 

W dalszej kolejności należy zaznaczyć, że w treści przepisów końcowych niniejszej uchwały  

w §30 nieprawidłowo umieszczono regulacje odnoszące się do stawek procentowych, które są obowiązkowymi 

ustaleniami planu i nie powinny być zamieszczane w zapisach końcowych planu miejscowego. Stosownie 

bowiem do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002r. w sprawie zasad techniki 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2122



prawodawczej, w przepisach końcowych nie zamieszcza się przepisów innych niż przepisy uchylające 

i przepisy o wejściu ustawy w życie. 

Dodatkowo organ nadzoru zauważył, że w załączonej dokumentacji plac planistycznych brak 

jest dowodów podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia 

przedmiotowego planu oraz obwieszczeń o wyłożeniu do publicznego wglądu, które odbyły się w dniach  

23 stycznia 2012r. do 22 lutego 2012r. oraz w dniach 25 października 2012r. do 26 listopada 2012r. 

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

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim naruszyła w sposób istotny przepisy art.15 i art.20 ust.1 w związku 

z art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2012r. 

Nr 647 z późn.zm./ oraz postanowienia § 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.  

U. Nr 164 poz.1587/. Przyjęcie bowiem ustaleń niezgodnych z treścią studium należy uznać za działania 

naruszające zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym 

powodujące jego nieważność . 

Zgodnie zaś z brzmieniem art.28 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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 jest całkowicie uzasadnione. 

W związku z powyższym należało wyeliminować z obiegu prawnego niniejszą uchwałę w wyniku 

stwierdzenia jej nieważności. 

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 

 

 

Janusz Olech 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Głogowa Małopolskiego 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogowie Małopolskim 
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