
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI     Wrocław, dnia 30 stycznia 2012 r.  

 NK-N15.4131.80.2012.AZ5 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

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

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

stwierdzam nieważność:  

§ 6 ust. 2 pkt 22, § 6 ust. 2 pkt 23 lit. d, § 6 ust. 4 pkt 8, § 6 ust. 6 pkt 1 i 2,  

§ 6 ust. 10 pkt 4, § 6 ust. 12 pkt 7, § 6 ust. 13 pkt 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt 12 i 13,  

§ 15 ust. 2 pkt 12 i 13, § 16 ust. 2 pkt 10 i 11, § 20 ust. 2 pkt 12 i 13 uchwały  

mr XX/118/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011 r.  

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejsco-

wości Stary Wiązów oraz załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu ozna-

czonego symbolem MNU/4.  

Uzasadnienie  

Rada Miasta i Gminy Wiązów podjęła na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałę nr XX/118/11 w spra-

wie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów.  

Uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 5 stycznia 2012 r.  

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjęcie jej:  

− § 6 ust. 2 pkt 22, § 6 ust. 2 pkt 23 lit. d, § 6 ust. 4 pkt 8, § 6 ust. 6 pkt 1 i 2, § 6 ust. 10 pkt 4, § 6 ust. 12  

pkt 7, § 6 ust. 13 pkt 1 i 2 z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. – zwana dalej ustawą) 

w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  

ze zm.) oraz art. 31 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);  

− § 14 ust. 2 pkt 12 i 13, § 15 ust. 2 pkt 12 i 13, § 16 ust. 2 pkt 10 i 11, § 20 ust. 2 pkt 12 i 13 z istotnym naru-

szeniem art. 20 ust. 1 ustawy w zw. z art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);  

− załącznika nr 1 w zakresie terenu MNU/4 z istotnym naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy w zw. z § 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 – zwane dalej rozporzą-

dzeniem).  

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Stary Wiązów.  

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ustawy: „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.”.  
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Mocą § 6 uchwały wprowadzono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.  

W postanowieniach szczegółowych § 6 uchwały czytamy:  

− w § 6 ust. 2 pkt 22 dotyczącym strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej: „wszelkie zamierzenia 

i działania (w tym wszelkie zmiany form własności, funkcji, podziałów nieruchomości, przebudowy, rozbu-

dowy i remonty, zagospodarowania terenu, wznoszenie nowych obiektów, prace rewaloryzacyjne, badania 

archeologiczno – architektoniczne i stratygraficzne) na obszarze strefy „A” należy konsultować i uzgadniać 

z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków”;  

− w § 6 ust. 2 pkt 23 lit. d: „wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne należy poprzedzić uzyskaniem 

wytycznych konserwatorskich i uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków”;  

− w § 6 ust. 4 pkt 8 dotyczącym strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego: „wszelkie działania inwestycyj-

ne polegające na wznoszeniu nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowie i zmianie wyglądu istnie-

jących obiektów należy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków”;  

− w § 6 ust. 6 pkt 1 i 2 dotyczącym strefy „W” ścisłej ochrony archeologicznej: „1) Wszelkie zamierzenia 

inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicz-

nych i wykopaliskowych (w uzasadnionych przypadkach wyprzedzających) przez uprawnionego archeolo-

ga, historyka architektury i odpowiednie zespoły badawcze na koszt Inwestora, za pozwoleniem konserwa-

torskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Pozwolenie należy uzyskać przed uzyskaniem pozwole-

nia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 

uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowla-

nych. 2) Dla planowanej zabudowy uzupełniającej obowiązuje wymóg przeprowadzenia wyprzedzających 

badań archeologiczno – architektonicznych. Ratownicze badania archeologiczne pozwolą określić pierwotne 

linie zabudowy, historyczne podziały działek, szerokość zabudowy historycznej, która winna znaleźć od-

zwierciedlenie w projektowanych elewacjach budynków. Należy liczyć się także z koniecznością zachowa-

nia w nowej zabudowie czy zagospodarowaniu terenu wartościowych reliktów historycznej zabudowy 

(piwnic, murów) i ekspozycji w nawierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów, bram itp.”;  

− w § 6 ust. 10 pkt 4 dotyczącym obiektów wpisanych do rejestru zabytków: „Wszelkie działania podejmo-

wane przy zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków.”;  

− w § 6 ust. 12 pkt 7 dotyczącym obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków: „wszelkie prace 

budowlane, a także zmiany funkcji w/w obiektów należy uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwa-

torem zabytków”;  

− w § 6 ust. 13 dotyczącym stanowisk archeologicznych w pkt 1 i 2: „1) w obrębie znajdujących się na terenie 

objętym opracowaniem planu chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedz-

twie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających inwestycję ratowni-

czych badań archeologicznych. 2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 

akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnoślą-

skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na tere-

nie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ra-

towniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa.”.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w myśl art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca  

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), jedną z form ochrony 

zabytków są ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie ustala się, 

w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określo-

ne ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze 

zabytków. Kompetencja ta ściśle koresponduje z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w myśl którego w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Wskazane upoważnienia zakreślają kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego szczególnych zasad, na jakich poszczególne zabytki, zależnie od indywidualnych uwarunko-

wań, mogą być chronione. Kompetencja ta nie oznacza jednak pełnej dowolności i musi być wykładana przez 

pryzmat obowiązującego prawa. W świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w grani-

cach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także Rady Miasta i Gminy 

Wiązów, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. 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 kompe-
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tencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Try-

bunału 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 sys-

temie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompe-

tencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest rów-

noznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych 

zadań (...)”.  

W ocenie organu nadzoru wskazane wyżej uregulowania uchwały wykraczają poza przyznaną radzie gmi-

ny kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym określenia nakazów i zakazów, obo-

wiązujących w strefach ochrony konserwatorskiej wyznaczonych w planie.  

Powyższe upoważnienie nie obejmuje możliwości umieszczania w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego uregulowań kwestii związanych z koniecznością zgłaszania, zawiadamiania, konsultowania czy 

uzyskania uzgodnienia bądź opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przed podjęciem zamierzenia inwe-

stycyjnego, w szczególności związanego z koniecznością przeprowadzenia prac ziemnych. Wszelkie kompe-

tencje i formy działania organów nadzoru konserwatorskiego w zakresie współdziałania z organami admini-

stracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego zostały już określone przez ustawodawcę. Rada 

Miasta i Gminy nie ma żadnych kompetencji do modyfikowania zakresu współdziałania organów w postępo-

waniu administracyjnym przy wydawaniu decyzji administracyjnych.  

W tym kontekście, za niedopuszczalne należy uznać zobowiązywanie i nakładanie zadań w drodze uchwa-

ły rady gminy, z jednej strony, na organ administracji publicznej w zakresie wydawania opinii (wytycznych) 

odnośnie podejmowanych działań przy zabytku. Ilekroć ustawodawca chce wprowadzić wymóg uzyskania 

pozwolenia, opinii czy uzgodnienia wprost o tym stanowi w ustawie, równocześnie wskazując właściwą formę, 

w jakiej organ konserwatorski wyraża swoje stanowisko. Z drugiej strony, brak również podstaw prawnych  

do nakładania na uczestników procesu budowlanego obowiązku uzyskania uzgodnienia konserwatorskiego 

zamierzeń i działań inwestorskich w obszarze strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej czy strefy „K” 

ochrony krajobrazu kulturowego, gdyż stanowi to wykroczenie poza zakres kwestii wymagających uzyskania 

pozwolenia wskazanych w ustawie (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Nadto 

należy zauważyć, że formą, w której swe stanowisko wyraża wojewódzki konserwator zabytków, jest zgodnie 

z art. 36 ustawy pozwolenie, a nie wytyczne czy uzgodnienie.  

Należy jeszcze dodać, że w odniesieniu do robót budowlanych pozwolenia konserwatorskiego wymagają 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub w otoczeniu takiego zabytku (art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Nadto podkreślenia wymaga, że zgodnie z tymi przepi-

sami pozwolenia nie wymagają wszelkie zamierzenia i działania, ale tylko te wymienione w przepisach art. 36 

ust. 1 ustawy.  

Jeśli chodzi o kwestię badań archeologicznych, to materia ta uregulowana została w art. 31 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wedle art. 31 ust. 1a pkt 2) tejże ustawy, osoba fizyczna lub jed-

nostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczaso-

wej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do prze-

kształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć 

koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne 

w celu ochrony tych zabytków. Zgodnie zaś z art. 31 ust. 2 zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicz-

nych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie 

w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzia-

łalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeolo-

giczny. Z powyższego wynika, że obowiązek przeprowadzenia prac archeologicznych istnieje tylko o tyle, o ile 

występuje ryzyko przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego i o ile przeprowadzenie badań jest 

niezbędne w celu ochrony zabytków.  

Z kolei obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wynika wprost 

z ustawy (art. 36 ust. 1 pkt 5), a nie z mocy uchwały Rady Miasta i Gminy. Kwalifikacje osób uprawnionych  

do przeprowadzenia tych badań określa zaś rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, ba-

dań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).  

W § 14 ust. 2 pkt 12 i 13 uchwały stanowiąc o parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów MN/1-MN/13 Rada postanowiła, że minimalna szerokość frontu działki powinna 

wynosić 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (pkt 12), a minimalna powierzchnia 
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działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 1000 m²  

(pkt 13).  

Mocą § 15 ust. 2 pkt 12 i 13 uchwały stanowiąc o parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów MNU/1- MNU/3 Rada postanowiła, że minimalna szerokość frontu działki 

powinna wynosić 24 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (pkt 12), a minimalna po-

wierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż  

1200 m² (pkt 13).  

W § 16 ust. 2 pkt 10 i 11 uchwały określono dla terenów U/1-U/4 minimalną szerokość frontu działki na 

24 m (pkt 10) i minimalną powierzchnię działki na 1500 m² (pkt 11).  

Z kolei w § 20 ust. 2 pkt 12 i 13 uchwały znalazły się postanowienia dotyczące terenów PU/1-PU/5, zgod-

nie z którymi minimalna szerokość frontu działki dla tych terenów powinna wynosić 30 m (pkt 12), zaś mini-

malna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 3000 m² (pkt 13).  

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że ustawodawca nie przyznał organom gminy żadnych kompe-

tencji do określania zasad podziału geodezyjnego nieruchomości, tym bardziej że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami to ta ustawa określa zasady podziału nieruchomości. W art. 15 ust. 2 

ustawy wymienione są obligatoryjne elementy planu, natomiast art. 15 ust. 3 ustawy wskazuje, jakie jeszcze 

elementy plan może zawierać. Ani w art. 15 ust. 2, ani też w art. 15 ust. 3 ustawy nie ma mowy o możliwości 

decydowania przez radę gminy w planie miejscowym o zasadach dokonywania podziału nieruchomości, ani też 

o parametrach działek uzyskiwanych w wyniku podziału geodezyjnego.  

W przypadku postępowania podziałowego (podział geodezyjny) w art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-

ruchomościami stwierdza się, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami 

planu miejscowego. W razie braku tego planu stosuje się przepisy art. 94. Zgodność z ustaleniami planu, o któ-

rych mowa w tym przepisie nie oznacza uprawnienia do zamieszczania w planie warunków podziału – owe 

ustalenia mogą dotyczyć wyłącznie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania, o czym roz-

strzyga sam ustawodawca, stwierdzając w art. 93 ust. 2, że zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 dotyczy 

zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Oznacza to, 

że organy gminy w ramach posiadanego władztwa planistycznego nie dysponują uprawnieniem do określania 

dodatkowych, szczegółowych zasad, jakim miałby podlegać ewentualny podział nieruchomości. Należy mieć 

na względzie, że skoro własność jest chroniona konstytucyjnie, a jej ograniczenia mogą wynikać wyłącznie 

z ustaw, to brak odpowiedniej normy kompetencyjnej wyłącza możliwość kształtowania przez organ admini-

stracji publicznej sposobu wykonywania tego prawa. Z tego samego względu przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej.  

Po drugie należy sięgnąć do treści art. 15 ust. 3 ustawy określającego fakultatywne elementy planu miej-

scowego. Ustawodawca w art. 15 ust. 3 pkt 10 przyznał radzie gminy uprawnienie do określenia w planie miej-

scowym minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.  

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

nym, 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 wyposaże-

nie 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 o gospodar-

ce nieruchomościami 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 budowla-

na może się składać z kilku działek gruntu.  

Wedle powołanego art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy Rada uprawniona była jedynie do określenia po pierw-

sze minimalnej powierzchni , ale już nie szerokości frontu, a po drugie parametr ten dotyczyć ma działki bu-

dowlanej , a nie działki gruntu w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naruszenie zasad spo-

rządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości orga-

nów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Regulacja ta wprowadza zatem trzy rodzaje naruszeń, które powodują nieważność planu zagospodarowa-

nia przestrzennego. Jest to naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich spo-

rządzania oraz naruszenie właściwości organów w tym zakresie. Należy przy tym wskazać, że jedynie 

w przypadku trybu sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego ustawodawca postanowił, że naru-

szenie powodujące nieważność planu musi mieć charakter istotny. Brak takiej gradacji naruszeń w przypadku 

naruszenia zasad sporządzania planu powoduje, że konieczność uznania planu za nieważny w całości lub 
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w części będzie powodowało każde naruszenie zasad jego sporządzania. Organ nadzoru nie jest zatem władny 

oceniać, czy dane naruszenie zasad sporządzania planu będzie uzasadniało zastosowanie właściwych środków 

nadzorczych czy też będzie uzasadniało odstąpienie od ich stosowania. Sytuacja ta nakłada bowiem na organ 

nadzoru obowiązek podjęcia określonego działania, czyli doprowadzenia do wyeliminowania z obrotu prawne-

go wadliwego aktu prawnego.  

Zdaniem organu nadzoru postępowanie nadzorcze dotyczące przedmiotowej uchwały ujawniło,  

że w trakcie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło naruszenie zasad jego sporządza-

nia. Działalnie to miało miejsce poprzez wprowadzenie w treści uchwały wskazanych wyżej zapisów zawiera-

jących regulacje dotyczące warunków podziału nieruchomości.  

Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oznaczono teren MNU/4, tymczasem w tekście 

uchwały w § 15 znajdują się ustalenia wyłącznie dla terenów oznaczonych symbolami MNU/1-MNU/3.  

Z treści art. 20 ust. 1 zd. 2. ustawy wynika, że plan miejscowy składa się z części tekstowej stanowiącej 

treść uchwały oraz z części graficznej i wymaganych rozstrzygnięć stanowiących załączniki do uchwały. We-

dle § 8 ust. 2 rozporządzenia: „Na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia 

umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miej-

scowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.”.  

Brak zatem możliwości powiązania części tekstowej i graficznej planu, w tym przypadku polegający na 

braku ustaleń w części tekstowej dla terenu znajdującego się w części graficznej, stanowi naruszenie zasad 

sporządzania planu. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, narusze-

nie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie wła-

ściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. W związku 

z tym koniecznym jest stwierdzenie nieważności załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego 

symbolem MNU/4.  

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od 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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