
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 4 września 2012 r.  

 NK-N11.4131.790.2012.AS2 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 1 uchwały we fragmencie „w granicach określonych w załączniku nr 1 do 
uchwały”, § 7 pkt 1, załącznika nr 1 w fragmencie określającym granicę obszaru 
objętego planem (linia przerywana), § 15 ust. 1 pkt 2, § 18 ust. 1 pkt 3 
lit. a uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr XXVI/132/2012 z dnia 1 sierpnia 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 oraz dla części działki nr 219 AM -3 obręb 
Kostomłoty. 

Uzasadnienie  

Na sesji z dnia 1 sierpnia 2012 r. Rada Gminy Kostomłoty podjęła uchwałę nr XXVI/132/2012 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 oraz dla części 

działki nr 219 AM -3 obręb Kostomłoty. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 6 sierpnia 2012 r.  

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż:  

- § 1 uchwały we fragmencie „w granicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały”, § 7 pkt 1 uchwały 

oraz załącznik nr 1 uchwały w fragmencie określającym granicę obszaru objętego planem (linia przerywana) 

naruszają w sposób istotny art. 15 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),  

-§ 15 ust. 1 pkt 2 uchwały narusza w sposób istotny § 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) w związku z art.14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w zw. z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. 

Nr 78, poz. 483 ze zm.),  

- § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały narusza w sposób istotny art. 17 pkt 6b w związku z art. 28 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. – 

zwana dalej także ustawą).  

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Gminy Kostomłoty zrealizowała uprawnienie przyznane jej 

przez ustawodawcę mocą art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz mocą 

art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym Plan miejscowy 

uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
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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 myśl § 2 uchwały XXVI/132/2012 plan jest wyrażony w postaci: tekstu planu stanowiącego treść 

uchwały, rysunku planu w skali 1 : 2000 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. W § 7 pkt 5 i 6 uchwały 

Rada Gminy zapisała: Rysunek planu obowiązuje w zakresie określającym: przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem AG-E, przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem KDZ. Rada Gminy nie przewidziała 

w przedmiotowej uchwale innych przeznaczeń terenu. W rozdziale 2 uchwały zostały uregulowane ustalenia 

dla obszaru objętego uchwałą, czyli dla terenów oznaczonych symbolem AG-E oraz symbole KDZ. 

Tymczasem na rysunku planu granice obszaru objętego planem nie obejmują w całości terenu oznaczonego 

symbolem KDZ (linia rozgraniczająca ten teren znajduje sie częściowo poza granicami planu).  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając 

jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna 

oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. W myśl § 8 ust 2 rozporządzenia Ministra 

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

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje 

się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego 

z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia 

wszystkich użytych oznaczeń.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 27 października 2008 r., sygn. akt II 

SA/Kr 114/08, wskazał, że „Zasady sporządzania planu miejscowego rozumiane są jako wartości 

i merytoryczne wymogi kształtowania polityki przestrzennej przez uprawnione organy dotyczące m.in. 

zawartych w akcie planistycznym ustaleń.” Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 

w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 585/08, odnosząc się do zasad sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego określił, że „Zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczą problematyki 

merytorycznej, związanej ze sporządzaniem takiego aktu, a więc: zawartości aktu planistycznego (część 

tekstowa i graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji 

planistycznej. W odniesieniu do planu miejscowego jego zawartość określają (część tekstowa i graficzna, 

prognoza oddziaływania na środowisko) art. 15 ust. 1, art. 17 pkt 4 i art. 20 ust. 1, przedmiot (a więc 

wprowadzane ustalenia) określa art. 15 ust. 2 i 3, natomiast standardy dokumentacji planistycznej (materiały 

planistyczne, skalę opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz 

sposobów dokumentowania prac planistycznych) określa wydane na podstawie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”  

Zgodnie z § 9 ust 2 pkt 1 uchwały teren oznaczony symbolem KDZ (droga powiatowa nr 2014 D) 

przeznacza się pod publiczną drogę klasy zbiorczej, dla którego ustala się szerokość drogi zgodnie z liniami 

rozgraniczającymi. Powyższe linie rozgraniczające zostały określone na rysunku planu. Jednak jak już wyżej 

wskazano linia rozgraniczająca teren oznaczony symbolem KDZ znajduje się częściowo poza granicami planu. 

Powyższa sprzeczność pomiędzy załącznikiem nr 1 do uchwały a jej częścią tekstową, a także wewnętrzna 

sprzeczność załącznika nr 1 narusza w sposób istotny zasady sporządzenia planu miejscowego 

i w konsekwencji powoduje nieważność uchwały rady gminy w tej części zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z treści uchwały nr XXVI/132/2012 

wynika jednoznacznie, że intencją Rady Gminy Kostomłoty było uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru oznaczonego symbolem KDZ, świadczy o tym również 

treść uchwały nr VIII/40/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 

oraz dla części działki nr 219 AM - 3 obręb Kostomłoty, a także oświadczenie Wójta Gminy Kostomłoty 

RG.0053.17.2012 z dnia 30.08.2012 r., zgodnie z którym sporządzony na potrzeby procedury planistycznej 

załącznik graficzny do projektu miejscowego obejmował w liniach rozgraniczających w całości tereny tożsame 

z terenami oznaczonymi na załączniku graficznym do uchwały nr XXVI/132/2012 symbolem KDZ i AG-E. 

Ponieważ § 1 uchwały we fragmencie „w granicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały” oraz § 7 pkt 1 

odnoszą się także do granic planu konieczne jest stwierdzenie nieważności także tych fragmentów uchwały.  
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Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r.(sygn. akt II OSK 

1854/08): (…) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego, stanowiący 

o ograniczeniach w sposobie wykonywania prawa własności, winien stanowić o tym w sposób „czytelny 

i budzący jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych”. Jeżeli tego nie czyni, budząc wątpliwości zasadniczej 

natury co do przeznaczenia terenu, to rzeczywiście może stanowić zagrożenie dla standardów demokratycznego 

państwa, powielając wątpliwości na etapie rozstrzygnięć indywidualnych. W konsekwencji taki plan to prosta 

droga do niekończących się sporów interpretacyjnych. oczywiście nie chodzi tu o „zwykłe” wątpliwości 

interpretacyjne pojedynczych norm prawnych, poddające się wykładni, ale takie, które dotyczą kluczowych 

kwestii jak przeznaczenie terenu (…).  

Stwierdzenie nieważności § 1 uchwały we fragmencie „w granicach określonych w załączniku nr 1 do 

uchwały”, § 7 pkt 1 uchwały oraz załącznika nr 1 uchwały w fragmencie określającym granicę obszaru 

objętego planem (linia przerywana) przywraca spójność i tożsamość tekstu mpzp z jego załącznikiem 

graficznym jak również jest zgodne z przeprowadzoną procedurą planistyczną.  

W § 15 uchwały Rada Gminy Kostomłoty ustaliła szczególne zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 ustala się na cele wewnętrznych dróg 

dojazdowych dopuszczonych do lokalizowania w obrębie terenu oznaczonego symbolem AG-E i nie 

wskazanych na rysunku planu – obowiązują parametry określone w 16 ust. 2. W 16 ust. 2. Rada Gminy ustaliła: 

szerokość drogi wewnętrznej, wymiary placu manewrowego oraz wymiary trójkątów widoczności.  

Zdaniem organu nadzoru zapis 16 ust. 2 uchwały, nie spełnia wymogów określonych w § 4 pkt 8 

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

planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazane Rozporządzenie stanowi uszczegółowienie elementów, 

które powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, określa bowiem wymagany zakres 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej i graficznej, 

a w szczególności wymogi dotyczące: 1) materiałów planistycznych, 2) skali opracowań kartograficznych,  

3) stosowanych oznaczeń, 4) nazewnictwa, 5) standardów, 6) sposobu dokumentowania prac planistycznych.  

Z kolei § 4 Rozporządzenia określa wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń 

projektu tekstu planu miejscowego. Wśród tych wymogów § 4 pkt 8 wskazano ustalenia dotyczące 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. Mianowicie ustalenia te 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. Zawarte w 16 ust. 2. regulacje niewątpliwie nie 

można uznać za szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Są to bowiem określenie 

układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami. Odniesienie zawarte w § 15 

ust. 1 pkt 2 należy więc uznać za naruszające prawo. Rada Gminy nie ma bowiem upoważnienia do 

decydowania jakie regulacje należy uznać za szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

skoro zostało to uregulowane w przepisach wyższego rzędu.  

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy jest 

aktem prawa miejscowego. W świetle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego podejmowane są 

w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe. Należy podkreślić, iż podejmując akty prawa miejscowego 

w oparciu o normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. 

Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co 

z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się 

pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa 

administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne 

powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną 

uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): 

„Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie 

zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz 

wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi 

określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych 

służących realizowaniu tych zadań (...)”.  

W § 18 ust. 1 pkt 3 uchwały Rada zapisała: „dla dopuszczonych do lokalizowania stacji 

transformatorowej, zbiorników do małej retencji i parkingów: a) w/w obiekty i urządzenia dopuszcza się 
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lokalizować z pominięciem nieprzekraczalnej linii zabudowy, pod warunkiem zachowania przepisów 

odrębnych dotyczących lokalizowania obiektów i urządzeń w sąsiedztwie drogi.” Nieprzekraczalna linia 

zabudowy została zamieszczona na rysunku planu w odległości około 20 m od linii rozgraniczającej teren 

przeznaczony pod drogę publiczną klasy zbiorczej (drogę powiatową nr 2014 D).  

Procedura dotycząca uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego znalazła kompleksowe 

unormowanie w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym kolejność czynności 

wykonywanych przez wójta gminy, po podjęciu uchwały o przystąpieniu do uchwalenia planu, zawarta została 

w przepisie art. 17 ustawy. Jedną z tych czynności jest obowiązek uzgodnienia projektu planu ze szczegółowo 

wskazanymi organami (art. 17 pkt 6 b ustawy), w tym z właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób 

zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na 

ruch drogowy lub samą drogę. Jak wyżej już wskazano plan obejmuje drogę powiatową nr 2014 D dlatego 

konieczne było uzgodnienie planu z jej zarządcą − Zarządem Powiatu w Środzie Śląskiej.  

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uzgodnił projekt mpzp postanowieniem MiD710.545.2011 z dnia 

28 listopada 2011 r., jednak było to uzgodnienie warunkowe. Organ uzgadniający uznał za niezbędne 

rozszerzenie przepisów projektu uchwały o dodatkowe regulacje. Między innymi stwierdził, że w § 18 ust. 1 

pkt 3 lit. a tiret 1 należy wprowadzić następujący zapis: (...) obiekty budowlane poza terenem zabudowanym 

powinny być usytuowane w odległości 20 metrów od granicy pasa drogowego. Ostateczne brzmienie § 18 

ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały jest więc inne od uzgodnionego przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej 

postanowieniem MiD710.545.2011.  

W związku z powyższym organ nadzoru zwrócił sie z zapytaniem do Wójta Gminy Kostomłoty, czy 

cytowany wyżej § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały został uzgodniony z Zarządem Powiatu w Środzie Śląskiej. 

W odpowiedzi z dnia 30 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Kostomłoty (pismo RG.0053.17.2012) stwierdził, że 

treść § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a nie była uzgadniana z Zarządem Powiatu w Środzie Śląskiej. Zgodnie z 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 części. W ocenie organu nadzoru brak 

uzgodnienia części mpzp stanowi istotne naruszenie jego trybu sporządzania.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

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

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

  

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski:  

Aleksander Marek Skorupa 
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