
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.100.2013 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, 

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

stwierdzam nieważność § 1 ust. 3 ust. 3 pkt 1, § 3 ust 2 pkt 2 tiret czwarte, § 4 w zakresie, w jakim odwołuje 

się on do jednolitego tekstu planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII.162.2012 Rady Gminy 

Stare Juchy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Nowe Krzywe gmina Stare Juchy oraz załącznika nr 1 do uchwały.  

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Stare Juchy, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 w związku 

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwaliła uchwałę 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowe Krzywe gmina  

Stare Juchy.  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia 

przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej "planem miejscowym", z zastrzeżeniem ust. 6. 

Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru 

objętego projektem planu (art. 14 ust. 2 powyższej ustawy).  

Stosownie do postanowień art. 17 pkt 1 cytowanej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po 

podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego ogłasza w prasie 

miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 

o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania 

wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.  

Z powyższych regulacji normatywnych wynika, że rolą uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

planu miejscowego jest wszczęcie właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie - w załączniku 

graficznym - granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu, a zatem określenie granic 

przyszłych działań planistycznych. Celem więc uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 

jest przede wszystkim odpowiednie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania 

przestrzennego. W piśmiennictwie przyjmuje się, że ustawowe wymogi dotyczące uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu miejscowego określają, że winna ona zawierać część tekstową przesądzającą o zamiarze 

przystąpienia do sporządzania planu określonego w niej obszaru oraz stanowiący jej integralną część załącznik 

graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Kompetencję w zakresie zmian 

w ustaleniach dotyczących sporządzania planu miejscowego oraz granic obszaru objętego przystąpieniem do 

sporządzania planu, ustawodawca przyznał wyłącznie radzie gminy w drodze uchwały zmieniającej uchwałę 
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o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub poprzez uchylenie tej uchwały (por. Z. Niewiadomski, 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 144-147).  

W niniejszej sprawie, nie zmieniając uchwały Nr XI.50.2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowe Krzywe gm. 

Stare Juchy w części oznaczonej w załączniku graficznym literą A, w toku procedury planistycznej 

wykroczono poza granice ustalone w uchwale intencyjnej, obejmując postanowieniami kwestionowanej 

uchwały także tereny, które nie zostały objęte uchwałą intencyjną, a oznaczone na załączniku nr 2 do uchwały 

Nr XXVII.162.2012 jako cześć B planu, zmieniając ustalenia zapisów odnoszące się do wszystkich terenów 

objętych pierwotnym opracowaniem planistycznym, co skutkowało uchwaleniem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie szerszym niż przewidziany w załączniku do wskazanej powyżej 

uchwały intencyjnej. Zabiegu tego dokonano wprowadzając załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący jednolity 

tekst planu. Omawiane zmiany polegają na:  

1. w § 5 w punkcie 6 dodano zapis „..w tym także urządzeń telefonii komórkowej jako inwestycji celu 

publicznego w zakresie łączności”  

2. w § 6 w punkcie 6 usunięto słowa: „z wykluczeniem paliw węglopodobnych”.  

3. w § 6 w punkcie 11 dodano tekst stanowiący niedopuszczalną modyfikację przepisu art.32 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

4. w § 7 dodano punkt 9 i 10.  

5. w § 8 ust 1 zmieniono minimalną powierzchnię działki mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej 

z 1000 m
2 
na 600m2  

6. zmodyfikowaniu zapisów dotyczących wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu:  

- w§ 8 ust 2 pkt2- 1000 m2 zamieniono na 1500 m2  

- w§ 8 ust 3 pkt1- 1500 m2 zamieniono na 1000 m2  

Działanie takie stanowi naruszenie art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

skutkujące stwierdzeniem nieważności planu miejscowego we właściwym zakresie. Stanowisko takie 

przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 17.01.2012 r., sygn. akt II 

SA/Wr 828/11.  

Organ nadzoru nie kwestionuje możliwości przygotowania tekstu jednolitego uchwały, w tym także 

dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże działanie takie może być podjęte 

wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na 

treść art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych w myśl którego, jeżeli 

liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie 

się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa 

może określić termin ogłoszenie tekstu jednolitego. Z kolei zgodnie z ust. 3 tego artykułu, cytowany przepis 

(ust. 1) stosuje się odpowiednio do ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawa. 

Teksty jednolite tych aktów ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego - czyli m.in. organ 

podejmujący uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Fakt, iż uchwała 

w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem normatywnym, do którego mają 

zastosowanie przepisy cytowanej ustawy wynika wprost z art. 13 pkt 2 cytowanej ustawy. Stwierdzenie, czy 

posługiwanie się tekstem aktu normatywnego, który został następnie znowelizowany, może być utrudnione jest 

kwestią ocenną i pozostawione zostało uznaniu organu właściwego.  

Zasady sporządzenia tekstów jednolitych aktów normatywnych zostały szczegółowo określone w dziale III - 

od § 98 załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej:" (Dz. U. Nr 1000, poz. 908). Znajdują one zastosowanie do innych aktów normatywnych niż 

ustawa, czyli także do aktów prawa miejscowego na podstawie § 110 wskazanych przepisów. Na podstawie  

§ 107 wymienionych "Zasad..." do tekstu jednolitego nie wprowadza się zmian, które nie zostały wyraźnie 

sformułowane w ustawie zmieniającej, w tym rozpatrywanym przypadku w uchwale zmieniającej. Tymczasem, 

jak wskazano powyżej, tekst jednolity planu zawiera zapisy, które nie wynikają z treści uchwały w sprawie 

zmiany planu miejscowego. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w trybie ogłoszenia tekstu jednolitego musi 

znajdować odzwierciedlenie w zapisach uchwał zmieniających akt pierwotny, w tym przypadku 

odpowiadającym wymogom proceduralnym wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 920



przestrzennym, zaś działanie nie spełniające tych wymogów w sposób istotny narusza prawo. Stanowisko 

zbliżone przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 12 lutego 2010 r., sygn. 

akt II SA/Gl 992/09.  

Powyższe okoliczności skutkują koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w zakresie załącznika  

nr 1 oraz zapisów uchwały, które się do niego odwołują, tj. § 1 ust. 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 4, w jakim odnosi się 

ona do tekstu jednolitego planu.  

Istotne zastrzeżenia budzi także zapis § 3 ust 2 pkt 2 tiret czwarte, dotyczący zmiany ustaleń dla terenu 2KD 

- droga gminna (§ 4 ust 2 tekstu jednolitego) dopuszczają możliwość skrócenia drogi lub też całkowitą jej 

likwidację i włączenie jej terenu do działek sąsiednich, uzależniając to od niejasnych uwarunkowań,  

bez konieczności dokonywania planu.  

Plan miejscowy (będąc aktem prawa miejscowego) musi zawierać normy określające konkretne 

przeznaczenie każdego odcinka terenu objętego daną regulacją, bez podawania warunków, a także  

bez uzależniania tego przeznaczenia lub jego realizacji od jakichkolwiek zdarzeń przyszłych. Ponadto, istnienie 

(lub jej likwidacja) nie jest kwestią dowolną, zależną od woli i działania właścicieli działek przyległych  

(jak to wynika z ustaleń zmiany planu).  

Tryb zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych jak też pozbawiania tej kategorii regulują przepisy ustawy 

z dnia 21 marca 1985 roku o drogach (Dz. U. z 2007 r. , Nr 19. poz. 115 j.t.).  

Następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji 

celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu (art. 4 ust. 1). 

Stosownie do art. 3 ust. 1 ww. ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, 

w tym, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. 

Władztwo planistyczne gminy oznacza między innymi, że rada gminy nie może scedować uprawnień 

dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na inny organ, ani tym bardziej przekazać 

przysługującej jej kompetencji do określania tychże zasad innym podmiotom. Powyższa zasada rozciąga się 

odpowiednio na szczegółowe rozwiązania zawierane w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Kwestionowana uchwała narusza tą zasadę wprowadzając przepisy otwarte, uzależniające sposób 

zagospodarowania terenów od późniejszych zdarzeń (podobnie WSA w Krakowie w wyroku z dnia  

14 września 2007 r., sygn. akt. II SA/Kr 559/07, z dnia 23 marca 2007 r., sygn. akt. II SA/Kr 1148/07, także 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2012 r., znak  

nr PN.4131.290.2012).  

Mając na względzie przytoczone okoliczności orzeczono jak na wstępie  

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie  

30 dni od dnia jego doręczenia.  

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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