
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.79.2012 

z dnia 3 sierpnia 2012 r. 

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

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 1,art.2, art.15,art16 ust.1,art.17 pkt 8, art.20 ust.1 i 2 oraz art.28 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.167 j.t..), art.55 

ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia Ministra 

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

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 166, poz. 1587) w zakresie zasad i trybu sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

STWIERDZAM   NIEWAŻNOŚĆ  

Uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Trzciana. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Świlcza w dniu  29 czerwca 2012 r . podjęła uchwałę Nr XXIII/178/2012 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Trzciana. 

W toku postępowania nadzorczego zostało stwierdzone, że podjęcie tej uchwały nastąpiło z naruszeniem 

art.1, art.2, art.15,art.16 ust.1, art. 17 pkt 8 art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia  

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

nadzoru analizując treść w/w uchwały stwierdził co następuje: 

1) w §10 i §11 uchwały znalazły się ustalenia informacyjne, które nie są właściwe dla ustaleń planu, gdyż 

nie mają charakteru stanowiącego, 

2) niejasny i nieprecyzyjny jest zapis zawarty w §12 pkt 1 lit. d) uchwały, gdyż odnosi się do innych 

terenów wyznaczonych w studium, natomiast zgodnie z §4 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w planie wprowadza się: „ ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej”, 

3) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 1UMN brak jest określenia przede wszystkim kąta nachylenia 

połaci (znalazły się tylko zapisy odnoszące się do rodzaju dachu), co jest wymagane stosownie do §4  

pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
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4) w §14 pkt 9 lit. b) uchwały, znalazł się zapis dotyczący „docelowej likwidacji istniejącego składu węgla” 

co nie może być przedmiotem planu, gdyż nie wynika z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

5) na rysunku wyznaczono dwa tereny Zn, które jednak nie posiadają numerów wyróżniających ich spośród 

innych terenów; co narusza §4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

6) niejasny jest zapis zawarty w §19 pkt 2 lit. b) uchwały, gdyż przeznaczenie jakie zostało ustalone 

w planie (pod zieleń nieurządzoną – Zn) nie jest spójne z ustaleniem dotyczącym istniejącej zabudowy, 

co do której plan ustanawia dodatkowe „przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną w formie 

wolnostojącej – MN”. Takie „podwójne” przeznaczenie, narusza przepisy art. 1 i 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, które mówią o uwzględnieniu w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym m.in. „ładu przestrzennego” – przez który rozumiemy – „takie ukształtowanie przestrzeni, 

które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 

i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – 

estetyczne”, 

7) w dokumentacji planistycznej brak jest wykazu materiałów planistycznych, co narusza § 12 pkt 6  

i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

8) w dokumentacji planistycznej brak jest również informacji o składzie zespołu autorskiego projektu 

planu, co narusza § 12 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

9) do uchwały nie dołączono podsumowania, o którym mowa w art. art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

10) w dokumentacji znajduje się Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

dotycząca wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, jednak jak 

wynika z jej treści część działek o pow. 6,4226 nie uzyskała zgody rolnej. Brak dołączonego wniosku do 

przedmiotowej sprawy, powoduje, iż organ nie może odnieść się, co do prawidłowości przeznaczeń 

zawartych w planie, 

11) ponadto zauważa się, że w aktach sprawy brak jest urzędowej mapy pochodzącej z zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych, co wynika z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Brak tej mapy nie pozwala również na jednoznaczną ocenę przez organ, czy rysunek 

planu został sporządzony na właściwym podkładzie. 

Biorąc pod uwagę liczne naruszenia ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zasad i trybu 

sporządzania planu miejscowego organ nadzoru stwierdził, że Rada Gminy Świlcza podejmując przedmiotową 

uchwałę naruszyła w sposób istotny przepisy art.1, art.2, art.15, art.16 ust.1 art.17 pkt8, art.20 ust.1 i 2 

w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z brzmieniem art.28 ust.1 w/w ustawy naruszenie zasad studium lub planu miejscowego, istotne 

naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują 

nieważność uchwały rady gminy w całiosci lub w części. Wobec wagi wskazanych wyżej naruszeń przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzenie nieważności przedmiotowej 

uchwały w całości jest całkowicie uzasadnione. 

W związku z powyższym należało wyeliminować z obrotu prawnego przedmiotową uchwałę w wyniku 

stwierdzenia nieważności. 
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Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie  

ul Kraszewskiego 4 A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania. 

 

 

z up. Wojewody Podkarpackiego 

Dyrektor Generalny Urzędu  

 

Janusz Olech 
Otrzymują: 

 

1/ Wójt Gminy Świlcza, 

 

2/Przewodniczący Rady Gminy Świlcza. 
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