
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.99.2012 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 4 października 2012 r. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).  

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

uchwały Rady Miasta Przeworska Nr XXVII/201/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy garażowej w Przeworsku  

U Z A S A D N I E N I E  

W dniu 5 września 2012 r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Rady Miasta Przeworska 

Nr XXVII/201/12 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

zabudowy garażowej w Przeworsku  

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały powołano m.in. art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie 

gminnym i art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W załączniku Nr 1 do uchwały Rada Miasta uchwaliła rysunek zmiany planu, 

a w załączniku Nr 2 – rysunek zmiany planu, obowiązujący w zakresie określonym legendą.  

Badając w/w uchwałę pod kątem jej zgodności z prawem, organ nadzoru stwierdził, że przedmiotowa 

uchwała narusza w sposób istotny Zasady techniki prawodawczej określone przepisami rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. oraz przepis art. 20 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu 

stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.  

W pierwszej kolejności należy stwierdzi że Rada Miasta podejmując przedmiotową uchwałę, będącą 

aktem prawa miejscowego, wiążącym zarówno organy samorządowe, rządowe jak i osoby fizyczne i prawne, 

była zobligowana do stosowania reguł ogłaszania aktów normatywnych, a przede wszystkim do stosowania 

zasad techniki prawodawczej w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Regulacje zawarte w planie (zmianie planu) winny być 

zredagowane tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały 

intencje prawodawcy, w tym przypadku organu stanowiącego jakim jest Rada Miasta. Wbrew pozorom ma 

to istotne znaczenie nie tylko dla zrozumienia ustaleń planu, ale również dla jego interpretacji, zwłaszcza dla 

organów administracji samorządowej wydających pozwolenia na budowę. Stosownie do § 82 (Dział II) 

załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”, który z mocy § 143 rozporządzenia znajdzie odpowiednie zastosowanie do zmiany aktów 

prawa miejscowego, zmiana uchwały polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej 
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przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów. Tymczasem 

w niniejszej zmianie MPZP zabudowy garażowej w Przeworsku właściwie cały tekst uchwały 

Nr XXX/217/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. otrzymał nowe brzmienie, co uniemożliwia w przyszłości 

sporządzenie jednolitego tekstu, tym bardziej, iż usunięto istotne treści stanowiące Rozdziału I Przepisy ogólne 

cyt. „Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy garażowej na części działki 

Nr 229/4 o powierzchni 0,33 ha i wchodzącej dotychczas w skład terenu przemysłowego Cukrowni 

Przeworsk. (.....).”  

Jednocześnie nadmieniam, że stosownie do powołanego wyżej przepisu art. 20 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna 

oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Biorąc pod uwagę dokonaną w treści § 3 

ust. 1 przedmiotowej uchwały zmianę planu miejscowego, należy stwierdzić, że część tekstowa planu nie 

będzie zawierała w swej treści jakichkolwiek przepisów ogólnych stosownie do wymogów zawartych w art. 20 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jedynie ustalenia odnoszące się 

do przeznaczenia terenu i zasad zagospodarowania. Natomiast część graficzna nie będzie stanowiła 

załączników do uchwały, w związku z nadaniem nowego brzmienia § 1 uchwały z 2001 r. W tekście 

jednolitym brak będzie części graficznej planu, którymi są załączniki do uchwały. W tym miejscu organ 

nadzoru zwraca uwagę, że organ właściwy do wydania aktu normatywnego innego niż ustawa jest zobowiązany 

ogłosić tekst jednolity tego aktu nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany – art. 16 

ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), co w przedmiotowym stanie faktycznym będzie praktycznie 

niemożliwe.  

Dodatkowo do przedmiotowej uchwały wnoszę następujące uwagi:  

1)  nieprawidłowe jest sformułowanie zawarte w § 3 ust. 5 uchwały, dotyczące wprowadzenia stawki 

procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu; 

odniesienie się do „zmiany planu” jest niewłaściwe dla sporządzenia jednolitego tekstu, zgodnie 

z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej,  

2)  wątpliwości budzi sporządzenie dwóch załączników graficznych; prawidłowo sporządzony załącznik 

graficzny, mający charakter zmiany – jest integralną częścią podejmowanej uchwały i stanowi 

uzupełnienie jej treści,  

3)  na załączniku nr 1 brak jest „granicy zmiany planu”, o której mowa jest w legendzie,  

4)  niewłaściwe jest ustalanie linii rozgraniczającej przy granicy zmiany planu, gdyż, nie rozgranicza ona 

terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, plan bowiem nie ustala zasad 

zagospodarowania ani przeznaczenia poza swoimi granicami,  

5)  brak jest na załączniku graficznym fragmentu obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym, 

co jest wymagane stosownie do § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

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

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż Rady Miasta Przeworska podejmując uchwałę 

Nr XXVII/201/12 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

zabudowy garażowej w Przeworsku nie wykonała nałożonych na nią obowiązków ustawowych, co stanowi 

istotne naruszenie obowiązujących przepisów prawa, a to w szczególności przepisu art. 20 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej”.  
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Z tych też względów orzeczono jak w sentencji.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, 

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

otrzymania.  

  

 

z up. WOJEWODY 

PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY 

URZĘDU  

 

Janusz Olech 

Otrzymują:  

1. Burmistrz Miasta Przeworska.  

2. Przewodniczący Rady Miasta Przeworska  
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