
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 25 czerwca 2013 r.  

 NK-N.4131.169.3.2013.JK8 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 

stwierdzam nieważność  

§ 15 pkt 2 lit. b i § 15 pkt 3 lit. b uchwały Rady Gminy Żukowice 
Nr XXIV/183/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenerge-
tycznej 220/110 kV Żukowice. 

UZASADNIENIE  

Na sesji dnia 24 maja 2013 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy 

Żukowice Nr XXXIII/193/2010 w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice, Rada Gminy Żukowice pod-

jęła uchwałę Nr XXIV/183/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice.  

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 31 maja 2013 r.  

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził pod-

jęcie § 15 pkt 2 lit. b i § 15 pkt 3 lit. b uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 8 w zw. 

z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 647 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zw. 

z art. 101 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r.  

Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o gospodarce nieruchomościami.  

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 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, 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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W ramach wykonywania zadań własnych gmina ustala między innymi przeznaczenie i zasady zagospoda-

rowania terenu, a uprawnienie to określane jest w doktrynie jako tzw. „władztwo planistyczne”. Jednakże roz-

strzyganie o przeznaczeniu terenu i zasadach jego zagospodarowania winno nastąpić z uwzględnieniem obo-

wiązujących przepisów. Zgodnie, bowiem z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy pu-

blicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Przekroczenie tych granic stanowi istotne naruszenie pra-

wa.  

W § 15 pkt 2 lit. b uchwały Rada Gminy postanowiła, że dla terenu 1.R powierzchnia działki uzyskanej 

w wyniku scalenia i podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż 500 m2. Podobnie, w § 15 pkt 3 lit. b 

uchwały Rada Gminy postanowiła, że szerokość frontu działki dla terenu 1.R nie może być mniejsza niż 4 m. 

Wyjaśnienia wymaga, że w § 17 ust. 1 pkt 1 uchwały ustalono podstawowe przeznaczenie dla terenu oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 1.R, jako: rolnicze – grunty rolne.  

W toku postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że Ra-

da Gminy Żukowice uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego naruszyła zasady sporzą-

dzania planu miejscowego, poprzez przekroczenie przyznanej jej ustawowo kompetencji. Jak stanowi 

art. 102 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeże-

li są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wy-

stąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający, z zastrzeżeniem ust. 4, ponad 50% powierzchni 

gruntów objętych scaleniem i podziałem. Z kolei z art. 101 ust. 2 tej ustawy wynika, że przepisy jej rozdziału 2. 

stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne 

niż rolne i leśne. Przepisów tego rozdziału nie stosuje się natomiast do nieruchomości, które zostały objęte 

postępowaniem scaleniowym na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.). Oznacza to, że zasady i warunki scalania i podziału muszą być 

określone dla wszystkich nieruchomości położonych na obszarze planu, z wyłączeniem tych przeznaczonych na 

cele rolne i leśne.  

Rada Gminy Żukowice określając w § 15 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b uchwały zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości dla terenów o przeznaczeniu rolniczym przekroczyła zakres przyznanej jej 

w art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji do uchwalania miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego. Rada Gminy podjęła bowiem uchwałę w zakresie objętym regulacją ustawową, 

tj. ustawą o scalaniu i wymianie gruntów.  

Określenie zasad dokonywania scalenia i podziału nieruchomości powinno być zgodne z zapisami studium 

oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Warto zauważyć, że sporządzanie 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z „przepisami odrębnymi” to również 

uwzględnienie zasady, zgodnie z którą „akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do 

przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne z nimi” (wyrok NSA z dnia 16 marca 2001 r., IV SA 

385/99, LEX nr 53377).  

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Pol-

skiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami po-

wszechnie obowiązującego prawa są także akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania orga-

nów, które je ustanowiły. Zgodnie z art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy 

administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miej-

scowego określa ustawa. Przepisy rozdziału III Konstytucji wyraźnie wskazują hierarchię aktów prawnych. 

W świetle tych przepisów ustawa i rozporządzenie są aktami prawnym hierarchicznie wyższymi od aktów 

prawnych organów samorządu terytorialnego. Oznacza to, że akty prawa miejscowego nie mogą być z nimi 

sprzeczne. Uchwały organów samorządu terytorialnego mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie  

i w granicach prawa. Oznacza to również, że w powyższych uchwałach nie mogą zostać zmodyfikowane mate-

rie regulowane już w aktach prawnych hierarchicznie wyższych.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.  

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

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

Wojewody Dolnośląskiego.  
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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 nieważno-

ści, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Wojewoda Dolnośląski: 

A. M. Skorupa 
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