
WOJEWODA LUBELSKI
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.124.2014
Wojewody Lubelskiego

z dnia 24 marca 2014 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Janowiec z dnia 17 lutego 
2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Janowiec, w części obejmującej § 2 ust. 1 w brzmieniu: „474/3”, § 4 ust. 4, § 14 ust. 1 w brzmieniu: 

„474/3” uchwały oraz działkę o nr ewidencyjnym 474/3 na załączniku graficznym
Nr 1.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Janowiec z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie: uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec, w części obejmującej 
§ 2 ust. 1 w brzmieniu: „474/3”, § 4 ust. 4, § 14 ust. 1 w brzmieniu: „474/3” uchwały oraz działkę o nr 
ewidencyjnym 474/3 na załączniku graficznym Nr 1.

 Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Janowiec została doręczona organowi nadzoru w dniu 
21 lutego 2014 r.

Działając na podstawie m.in. art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 20 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze 
zm.) Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Janowiec.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 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. Zmiana studium lub planu miejscowego 
następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane (art. 27 ustawy).
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Zgodnie zaś z art. 28 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.

Po dokonaniu oceny zgodności z przepisami prawnymi dokumentacji prac planistycznych uchwalonej 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec ustalone zostało, iż przy 
podejmowaniu przedmiotowej uchwały naruszony został w sposób istotny tryb postępowania przy 
sporządzaniu zmiany miejscowego planu.

Powyższe naruszenie dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 474/3 o powierzchni 0,3021 ha 
położonej w miejscowości Trzcianki.

Z dokonanych przez organ nadzoru ustaleń wynika, iż działka Nr 474/3 obejmuje grunty leśne LsV 
o pow. 0,3021 ha, jednocześnie z treści uchwały wynika, iż działka ta przeznaczona jest pod działalność 
usługową, oznaczoną na załączniku graficznym Nr 1 symbolem U3.

Stosownie do treści art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ 
sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskuje zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Zasady ochrony gruntów leśnych przez ograniczenie przeznaczenia tych gruntów na cele nieleśne 
i nierolnicze reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1205 ze zm.).

Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, wymagające zgody, 
o której mowa w ust. 25 tego artykułu, może być dokonane jedynie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenie na 
cele nierolnicze i nieleśne pozostałych gruntów leśnych wymaga uzyskania zgody marszałka województwa 
wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

W analizowanej sprawie stwierdzić należy, iż z dokumentacji planistycznej nie wynika aby organy gminy 
w toku prowadzonej procedury planistycznej występowały o uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów 
leśnych na cele nieleśne do właściwych organów, co do kwestionowanego obszaru działki o nr 474/3.

Mając na uwadze powyższe, brak jest zatem podstaw prawnych do uznania, iż na ww. obszarze można 
dokonać jakichkolwiek ustaleń związanych z zagospodarowaniem wskazanej działki pod funkcję usług.

A zatem, skoro gmina zadecydowała o przeznaczeniu wskazanej działki nr 474/3 na cele usługowe, 
winna, zgodnie z wymogami przepisu art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
uzyskać zgodę Marszałka Województwa Lubelskiego. W przedstawionej dokumentacji planistycznej brak 
jest wymaganego dokumentu.

Jak wskazano wyżej, warunek uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
inne cele wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych). Z przepisów zaś ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż zmiana 
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić jedynie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.

W tej sytuacji uznać należy, iż skoro gmina Janowiec nie występowała o zgodę na zmianę przeznaczenia 
gruntów  leśnych na określonym obszarze działki o nr ewidencyjnym 474/3, brak jest podstaw prawnych do 
dopuszczenia przeznaczenia wskazanego terenu pod usługi.

W tej części planu, zdaniem organu nadzoru, doszło do istotnego naruszenia trybu sporządzania planu 
miejscowego bowiem Rada Gminy dokonała ustaleń w planie bez uzyskania zgody właściwych organów 
uprawnionych do wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych.

Uchwała Nr XXXIV/194/2014 obarczona jest także istotną wadą prawną polegającą na naruszeniu zasad 
sporządzania planu miejscowego (zmiany planu).

Zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały Rada Gminy postanowiła, iż w granicach terenu KG(D) (tereny dróg 
publicznych) mogą istnieć i być budowane urządzenia infrastruktury technicznej.
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Pojęcie „urządzeń infrastruktury technicznej” zostało zdefiniowane przez Radę Gminy Janowiec 
w § 3 pkt 13 uchwały.

Zgodnie z tym zapisem, na gruncie przedmiotowej uchwały pod pojęciem urządzeń infrastruktury 
technicznej należy rozumieć obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 1 oraz urządzenia budowlane 
w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z późn. zm.), służące zaopatrzeniu w wodę, w tym spełniające wymagania ochrony przeciwpożarowej, 
oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków i wód opadowych, elektroenergetyce, ciepłownictwu, gazownictwu, 
gospodarowaniu odpadami i ich usuwaniu, telekomunikacji w tym stacje bazowe telefonii komórkowej.

Ocena powyższej regulacji musi nastąpić z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

Przepisy ustawy o drogach publicznych, regulując kwestie związane z korzystaniem z dróg publicznych 
różnych kategorii i zarządzaniem nimi, służyć mają ochronie samych dróg i urządzeń z drogą związanych 
oraz stworzeniu warunków optymalnie bezpiecznego i wygodnego ruchu drogowego. Zadania te 
realizowane są w obrębie pasa drogowego, którym zgodnie z art. 4 pkt 1 cytowanej ustawy jest wydzielony 
liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane 
droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Zasadą wynikającą z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest zakaz dokonywania w pasie 
drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo 
zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się 
lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (pkt 1).

Nie jest sporne w sprawie, że w zakresie zakazu, wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy mieści się również 
określone przez Radę Gminy Janowiec w § 4 ust. 4 uchwały – istnienie i budowanie urządzeń infrastruktury 
technicznej.

Z przepisu art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wynika w sposób bezpośredni, że zasadą jest 
zakaz umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z drogą.

Wyjątek od tak sformułowanego zakazu stanowi przepis art. 39 ust. 1a ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy, przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, 
przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz urządzeń służących do 
doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich 
eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli 
warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Z kolei w myśl 39 ust. 3 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, 
z zastrzeżeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi 
może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, 
o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do 
utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Mając na uwadze przyjęte w przedmiotowej uchwale rozumienie pojęcia „urządzenia infrastruktury 
technicznej” należy stwierdzić, iż niektóre spośród obiektów i urządzeń wymienionych w przyjętej przez 
Radę Gminy definicji mogą mieścić się w zakresie uregulowanym w art. 39 ust. 1a ustawy o drogach 
publicznych.

Jednakże decyzja czy urządzenia te mogą znajdować się w pasie drogowym należy do zarządcy drogi, 
który przy wydawaniu zezwoleń musi ocenić stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy, czy takie umieszczenie 
urządzenia nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenia wymagań wynikających 
z przepisów odrębnych lub nie doprowadzi do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie 
budowy, przebudowy lub remontu drogi.
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Rada Gminy Janowiec nie jest władna w drodze uchwalonego planu (zmiany planu) zagospodarowania 
przestrzennego wyprowadzać generalnych regulacji dotyczących sytuowania w granicach drogi publicznej 
urządzeń infrastruktury technicznej.

Reasumując, nie jest rolą Rady Gminy Janowiec oceniać czy i jakie urządzenia infrastruktury technicznej 
mogą być sytuowane w granicy drogi publicznej.

Jak bowiem wywiedziono już wyżej generalny zakaz umieszczania w pasie drogowym obiektów 
niezwiązanych z drogą uregulowany został przez samego ustawodawcę w art. 39 ust. 1 ustawy, odstępstwa 
od tak sformułowanego zakazu wskazuje w sposób enumeratywny art. 39 ust. 1a ustawy, zaś ocena czy 
w konkretnej sprawie można zastosować odstępstwo od ustalonego zakazu należy do zarządcy drogi.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż regulowanie kwestii określonych w § 4 ust. 4 uchwały 
stanowi w ocenie organu nadzoru przekroczenie kompetencji organu stanowiącego gminy oraz świadczy 
o nieuprawnionej ingerencji w materię regulowaną aktami wyższego rzędu, w tym przypadku ustawą 
o drogach publicznych.

Rada gminy nie jest upoważniona do regulowania tego co zostało już uregulowane przepisami 
ustawowymi, a wychodząc poza zakres upoważnienia narusza konstytucyjną zasadę działania w granicach 
i na podstawie prawa. Nadto powielanie, a tym bardziej modyfikacja regulacji zawartej w innym akcie 
normatywnym jest sprzeczne z zasadami poprawnej legislacji określonymi w § 118 w związku 
z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 
prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Istotne bowiem jest, że skoro akty prawa miejscowego 
podejmowane są dla wprowadzenia nowych norm prawnych obowiązujących w sposób abstrakcyjny 
i generalny i dla uzupełnienie przepisów powszechnie obowiązujących, to muszą być pozbawione 
powtórzeń przepisów zawartych w innych aktach rangi ustawowej.

Prawo miejscowe powinno zawierać nowe treści normatywne, a nie powtarzać tego co zostało już przez 
ustawodawcę uregulowane. Powtarzane innych przepisów, za innymi aktami prawnymi, pozbawia akt prawa 
miejscowego charakteru normatywnego. Jeżeli do tego przepis ustawowy jest nie tylko powtórzony ale 
i zmodyfikowany, to wówczas mamy do czynienia z nieuprawnioną ingerencją w materię regulowaną 
ustawowo.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/194/2014 we wskazanym zakresie 
jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

1) Wójt Gminy Janowiec

2) Przewodniczący Rady Gminy Janowiec

 

 Wojewoda Lubelski

Wojciech Wilk
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