
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r. 

 NK-N13.4131.576.2012.JT1-2 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
stwierdzam nieważność § 2 pkt 7 oraz § 10 pkt 2 i 3 we fragm. „budowlanej” 
uchwały nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lubomierz. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 31 lipca 2012 roku Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła uchwałę nr XXII/135/12 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz.  

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 7 sierpnia 2012 r.  

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie:  

- § 2 pkt 7 uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. dalej 

„ustawa”) w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,  

poz. 483 z późn. zm.),  

- § 10 pkt 2 i 3 we fragm. „budowlanej” uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

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

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 dalej „rozporządzenie”).  

Uchwała została podjęta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, 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.  

Mocą § 2 Rada ustaliła znaczenia pojęć użytych w uchwale, w tym w pkt 7 zdefiniowała wskaźnik 

zabudowy, jako stosunek powierzchni budynków i budowli (liczonych po zewnętrznym obrysie) do 

powierzchni odpowiadających im działek.  

Tymczasem według art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 

miejscowym określa się maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.  

Ustawa nie definiuje co prawda pojęcia „wskaźnika zabudowy” jednakże z literalnego brzmienia art. 15 

ust. 2 pkt 6 ustawy wynika, że intensywność zabudowy określa stosunek powierzchni całkowitej budynku czyli 
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sumę powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni działki. Tymczasem, jak wynika z postanowień 

uchwały, Rada określając wskaźnik zabudowy wskazała, że chodzi o stosunek powierzchni budynków liczony 

po zewnętrznym obrysie, co nie jest tożsame z powierzchnią całkowitą budynku.  

Powierzchnia całkowita wykorzystywana do określenia maksymalnego i minimalnego wskaźnika 

intensywności zabudowy, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836, jest definiowana jako: „suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji, w tym piwnicy po obrysie zewnętrznym ścian wraz ze wszystkimi obiektami takimi 

jak: tarasy, balkony, zjazdy do garażu, schody zewnętrzne, podcienie”.  

Rada wskazując w definicji kondygnację naziemną budynków pomijając kondygnacje podziemne, 

w ocenie organu nadzoru, naruszyła art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy poprzez nieuprawnioną modyfikację sposobu 

ustalenia wskaźnika intensywność zabudowy oraz przekroczyła kompetencję ustawową w zakresie uchwalenia 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

Podkreślić należy, że Rada nie została upoważniona do odmiennego uregulowania sposobu ustalania 

wskaźnika intensywności zabudowy niż ten, który wynika z ustawy.  

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej zobowiązane są do działania na podstawie 

i w granicach prawa. Regulacja ta determinuje m.in. obowiązek rady gminy związany z koniecznością 

uwzględniania regulacji aktów normatywnych wyższego rzędu w trakcie stanowienia prawa obowiązującego na 

obszarze jej działania. Tym samym także uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego Rada 

zobowiązana jest do przestrzegania dyspozycji zawartych w przepisach prawa upoważniających ją do takiego 

działania. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji.  

W tym miejscu wskazać należy, że akty prawa miejscowego nie mogą być sprzeczne z przepisami rangi 

ustawowej. Przepisy rozdziału III Konstytucji wyraźnie wskazują hierarchię aktów prawnych. Według art. 87 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia (ust. 1). Źródłami 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je 

ustanowiły, akty prawa miejscowego (ust. 2). W świetle tych przepisów ustawa jest aktem prawnym 

hierarchicznie wyższym od aktów prawnych organów samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akty prawa 

miejscowego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawowymi. Za nieuzasadnione należy także uznać 

zamieszczanie w aktach prawa miejscowego przepisów dotyczących spraw uregulowanych w sposób 

kompletny i wyczerpujący w drodze ustawy.  

Mocą § 10 uchwały, realizując wymóg art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, określono zasady scalania i podziału 

nieruchomości W § 10 pkt 2 i 3 ustalając parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania 

i podziału Rada posłużyła się pojęciem działki budowlanej.  

Pod pojęciem działki budowlanej, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w treści art. 2 pkt 12 tej ustawy, należy rozumieć 

nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 

oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 

wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.  

Działka z kolei traktowana jest jako działka gruntu w rozumieniu regulacji art. 4 pkt 3 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

i pod pojęciem tym należy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub 

całość nieruchomości gruntowej. Tym samym nie każda działka gruntu będzie stanowiła działkę budowlaną 

i na odwrót – działka budowlana może się składać z kilku działek gruntu.  

W § 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego określone zostały wymogi dotyczące stosowania standardów przy 

zapisywaniu ustaleń planu miejscowego w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości. Wedle tego przepisu ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek, ich powierzchni 

oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.  

Wobec powyższego ustalając zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Rada zobligowana była 

określić parametry działek w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie parametry 
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działek budowlanych. W związku z tym konieczne jest stwierdzenie nieważności wskazanych fragmentów 

uchwały.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru − 

Wojewody Dolnośląskiego.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

  

 

Wojewoda Dolnośląski:  

Aleksander Marek  Skorupa 
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