
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II. 4131.2.184.2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., 

poz. 594) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) i przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr XXIX.245.2013 Rady Gminy Grębów z dnia 9 października 2013r. w sprawie „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziórko wraz z terenem górniczym „Jeziórko V”, gmina 

Grębów”  

Uzasadnienie  

  

 W dniu 9 października 2013r. Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę Nr XXIX.245.2013 w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziórko wraz z terenem górniczym 

„Jeziórko V”, gmina Grębów”. Przeprowadzona przez organ nadzoru analiza przedmiotowej uchwały 

wykazała, że została ona podjęta z naruszeniem prawa.  

 W uchwalonym planie nie rozwiązano dostępu komunikacyjnego do działek na terenach oznaczonych 

symbolem UM, MN, MU, MN,U co narusza art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 9 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). W planie 

miejscowym ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, natomiast 

w uchwale zawarte są ustalenia dotyczące dróg wewnętrznych lub służebności przejazdu 

nie uwidocznionych na rysunku planu, co nie stanowi określenia układu komunikacyjnego.  

 Zawarte w § 11 przedmiotowej uchwały ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości 

określają minimalną powierzchnię działki budowlanej m.in 0,06 ha w „budownictwie jednorodzinnym”, 

więc na każdym z terenów UM, MN, MU, MN,U może być kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt działek 

budowlanych. Brak ustalenia szczegółowych zasad obsługi komunikacyjnej powoduje, że wydzielone 

działki nie mogą być działkami budowlanymi, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym działka budowlana musi posiadać dojazd. Brak ustaleń w zakresie 

dojazdu do poszczególnych działek stoi w oczywistej sprzeczności z ustalonym przeznaczeniem terenu oraz 

pozostałymi ustaleniami (np. wielkością działki budowlanej);  

 Ponadto działki budowlane, które nie przylegają do dróg publicznych muszą mieć jednoznacznie 

określony sposób zapewnienia tego dostępu. Równocześnie w sytuacji, gdy powstaje zabudowa w kolejnych 

liniach zabudowy od dróg publicznych, działki budowlane winny posiadać obligatoryjnie ustalenia w planie, 

iż przez nie dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony dla kolejnych działek budowlanych, które także 
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nie przylegają bezpośrednio do drogi publicznej. Wyznaczenie graficzne przebiegu dojazdów jednoznacznie 

zapewniałoby dostępność komunikacyjną, co obecnie nie jest zagwarantowane dla wszystkich działek 

budowlanych, które mogą być wyznaczone na postawie ustaleń planu. W planie znajdują się również tereny 

przeznaczone pod zabudowę, przylegające do więcej niż jednej drogi publicznej, co również nie pozwala 

stwierdzić, która działka, do której drogi publicznej będzie posiadała ostatecznie dostępność 

komunikacyjną.  

 Sprzeczne z prawem są zapisy zawarte w § 14 ust. 2 pkt 5 dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej 

terenów, które wskazują, iż określenie dostępu do dróg publicznych działek budowlanych i wydzielenie 

układu komunikacyjnego na terenach przeznaczonych pod zabudowę pozostawia się w gestii geodety 

sporządzającego podział nieruchomości. Stosownie do art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.) podziału nieruchomości 

można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Tak więc to geodeta dokonuje 

podziału nieruchomości na podstawie planu, a nie ustala zasady tego podziału. Linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (np. drogi od zabudowy) ustala, zgodnie 

z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rada 

gminy.  

 Plan stanowi przepis prawa, którego podstawą i najbardziej charakterystyczną cechą jest ustalenie 

zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. W momencie podejmowania decyzji o wyznaczeniu działek 

budowlanych w planie dojazd do nich musi być precyzyjnie określony, aby przy stosowaniu jego ustaleń 

nie pozostawić żadnych wątpliwości interpretacyjnych.  

 Niezgodne z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ustalenie zawarte 

w § 14 ust. 2 pkt 5 odnoszące się do służebności drogowej. Przeznaczenie terenu w planie pod zabudowę 

oznacza wyznaczenie działek budowlanych, które muszą posiadać wyznaczony w planie dostęp do drogi 

publicznej. Rada gminy nie posiada ustawowych kompetencji do ustalenia dojazdów służebnych jak 

również nie może przenosić swoich obowiązków w zakresie wyznaczania dostępu do drogi publicznej na 

inny organ. Zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego, służebność drogową ustanawia się jedynie w przypadku 

jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, plan jest zaś dokumentem, 

w którym należy jasno określić dostęp do drogi publicznej.  

Tereny oznaczone symbolem ZL, R/ZL, LZ, R, RZ, RM, MU nie odzwierciedlają, poprzez swoje 

oznaczenie, właściwego i faktycznego przeznaczenia terenu, co narusza cyt. wyżej rozporządzenie Ministra 

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

zagospodarowania przestrzennego. Ustalono szereg dopuszczeń w ramach ww. terenów niezgodnych 

z podstawową funkcją terenu, a dla możliwego, dopuszczalnego sposobu zagospodarowania, brak jasno 

ustalonych zasad i warunków, na jakich może ono być na danym terenie realizowane. Taki sposób 

formułowania ustaleń jest niedopuszczalny, nie może zachodzić sprzeczność pomiędzy oznaczeniami 

terenu, a ustalonym przeznaczeniem terenu, gdyż narusza to art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania.  

 Sprzeczne z prawem są ustalenia przedmiotowej uchwały: § 19 ust. 1 pkt 2 lit. f, § 25 ust. 1 pkt 2  

lit. a, § 23 ust. 1 pkt 2 lit. h, § ust.1 pkt 2 lit a, §17 ust. 1 pkt 2 lit. d, §18 ust. 1 pkt 2 lit. d) dotyczące 

terenów oznaczonych symbolem R/ZL, RM, RZ, R, ZL-ALP, ZL, LZ gdyż dopuszczają również inne 

funkcje terenu, niezgodne z podstawowym przeznaczeniem terenu, a także wykraczające poza zakres 

definicji gruntów rolnych i leśnych określony w art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1205) np. urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, 

urządzenia turystyki, sportu i rekreacji, zabudowa zagrodowa; zastosowano również niewłaściwe połączenie 

przeznaczeń podstawowych.  

 Wykraczające poza zagadnienia regulowane planem oraz naruszające art. 15 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ustalenie przeznaczenia terenu poprzez ustalenia 

własności terenu np.: w § 17 i § 18 ustalono przeznaczenie terenu państwowe lub prywatne.  

 Wykraczające poza dopuszczalny i obowiązkowy zakres ustaleń planu określony w art. 15 ustawy są 

również wielokrotnie zamieszczone w uchwale ustalenia dotyczące wykonywania pewnych czynności, które 
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nie są możliwe do wyegzekwowania na podstawie planu miejscowego m.in.: § 9 ust. 2 pkt 2 lit a i b, 

§ 12 ust 1 pkt 1 lit. a i b, § 12 ust. 2 pkt 2 lit. b, § 12 ust. 2 pkt 6 lit. a, b, c, § 12 ust. 2 pkt 9 lit. a, b, itp.  

 Nie spełniające wymogów § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, są 

wielokrotnie zawarte w uchwale ustalenia ustanawiające ochronę, bez określenia nakazów, zakazów 

dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z ustalonej ochrony, nie wiadomo 

więc na czym ustalona ochrona ma polegać. Równocześnie ustaleniami niewłaściwymi dla aktu prawa 

miejscowego, jakim jest plan miejscowy, nie spełniającymi wymogów ww. przepisów rozporządzenia są 

zapisy takie jak: „dogęszczanie istniejących terenów zielonych – zgodnie z lokalnymi ekosystemami”, 

„zapobieganie powstawaniu nowych źródeł zanieczyszczeń”, „odtwarzanie obudowy biologicznej rzek 

i potoków”, „uporządkowanie gospodarki ściekowej i odpadami”.  

 Ponadto w przedmiotowej uchwale brak ustaleń dotyczących poziomu hałasu, zgodnie 

z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 

z późn. zm. http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc); zgodnie z przywołanym przepisem 

dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej należy ustalić w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  

 Wyznaczone na rysunku planu drogi oznaczone symbolem KDD nie spełniają wymogów 

§ 125 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r.  

Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), gdyż w wypadku nieprzelotowego zakończenia drogi klasy L lub D wykonuje 

się plac do zawracania samochodów.  

 Niewłaściwie ustalono przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MU pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług niepublicznych, gdyż ustalenie funkcji zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej wraz z zabudową zagrodową na tym samym terenie stoi w oczywistej 

sprzeczności. Stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawą z dnia  

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zabudowa zagrodowa stanowi tereny użytkowane 

rolniczo.  

 Przedmiotowa uchwała narusza również przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie  

z § 4 ust. 4 tego rozporządzenia w uchwale nie można zamieszczać przepisów nakazujących stosowanie 

innych przepisów odrębnych, co uczyniła Rada chociażby w § 88 ust. 1, 2 i 3 uchwały. Ponadto zgodnie 

z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia w przepisach końcowych nie zamieszcza się przepisów innych niż 

przepisy uchylające i przepisy o wejściu ustawy w życie, a w razie potrzeby – przepisy o wygaśnięciu mocy 

ustawy. Tymczasem w przepisach końcowych niniejszej uchwały, w § 92 ust. 1 i 2 zamieszczono treści 

dotyczące stawek procentowych oraz tymczasowych zasad zagospodarowania terenu. Ponadto w uchwale 

m.in.: § 15 ust. 1 pkt 1 lit. f, § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a znajdują się błędy legislacyjne uniemożliwiające 

prawidłowe korzystanie z ustaleń planu, natomiast na rysunku planu występują elementy, które nie mają 

swojego odzwierciedlenia w legendzie rysunku planu (np. w terenie oznaczonym symbolem E32 MN,U). 

Trudności interpretacyjne budzą także ustalenia nakazujące „racjonalny sposób wykorzystania”, „w miarę 

możliwości należy (…)” itp., gdyż w konsekwencji nie wiadomo w jakim zakresie mają być przestrzegane te 

ustalenia. Ponadto w uchwale znajdują się ustalenia odnoszące się do stanu istniejącego m.in.: „dopuszcza 

się zachowanie dotychczasowych wskaźników wykorzystania terenów lub zastosowania wskaźników 

ustalonych dla nie zainwestowanych terenów inwestycji o określonym przeznaczeniu oraz zachowanie 

dotychczasowych parametrów kształtowania zabudowy (…)”, „nakazuje się dostosowanie rozwiązań 

projektowych do lokalnych, hydrologicznych warunków budowlanych i potencjalnych zagrożeń”, które są 

niewłaściwymi formami dla zapisów w miejscowym planie, gdyż nie jest wiadomo jak należy stosować 

ustalenia planu bez znajomości konkretnych wskaźników i uwarunkowań charakteryzujących stan 

istniejący. Ponadto stan ten charakteryzuje zmienność wynikająca z realizacji ustaleń planu, co dodatkowo 

utrudnia jakiekolwiek jego określenie wiążące.  

 Zauważa się również, iż w dokumentacji brak dowodu potwierdzającego brak konieczności 

wystąpienia o zgodę przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne np. map 

z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów oraz dotychczasowych zgód; zawarte jest jedynie 

oświadczenie Wójta, które nie zastępuje dowodów w dokumentacji.  
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Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że uchwalony przez Radę Gminy Grębów plan narusza 

zasady sporządzania planu, wobec powyższego ma zastosowanie przepis art. 28 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie, z którym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 

miejscowego powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2009 r., sygn, akt: II OSK 

1778/08, wyraźnie podkreślił, że zarówno naruszenie "zasad sporządzania" jak i "trybu sporządzania" 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala na stwierdzenie nieważności takiej uchwały 

w całości lub części. Tryb postępowania odnosi się do sekwencji czynności jakie podejmuje organ w celu 

doprowadzenia do uchwalenia studium, czy też planu miejscowego począwszy od uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania studium lub planu a skończywszy na uchwaleniu studium lub planu. Pojęcie zasad 

sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego należy wiązać ze sporządzaniem aktu planistycznego 

a więc zawartością aktu planistycznego (część tekstowa, graficzna i załączniki), zawartych w nim ustaleń, 

a także standardów dokumentacji planistycznej. W przypadku naruszenia zasad sporządzania studium lub 

planu naruszenie nie musi mieć charakteru istotnego. Oznacza to, że każde naruszenie zasad sporządzania 

studium lub planu skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub części.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należało stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

 ul Kraszewskiego 4 A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania  

  

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Janusz Olech 

Otrzymują:  

1. Wójt Gminy Grębów  

2. Przewodniczący Rady Gminy Grębów 
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