
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.5.2014 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 13 stycznia 2014 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm./ stwierdzam nieważność uchwały nr XLIX/343/13 Rady Miejskiej w Dobrym 

Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i rzeki Łyny. 

UZASADNIENIE:  

Przedmiotowym aktem Rada Miejska w Dobrym Mieście, na podstawie art. 20 ust. 1, w zw. Z art. 14 ust. 8, 

art. 15, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym /Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm./, przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i rzeki Łyny.  

Ze stanu faktycznego ustalonego w toku postępowania wyjaśniającego przez organ nadzoru wynika, iż 

ustalenia przedmiotowej uchwały różnią się od uprzednio uzgodnionych, na podstawie art. 17 pkt 7 lit. c) 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektu planu miejscowego. Wprowadzone zmiany 

nastąpiły, między innymi w wyniku uwzględnienia uwagi złożonej podczas pierwszego wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu (dotyczy terenu oznaczonego w planie symbolem 1MUS oraz 21ZP). Ze względu 

na to, że zmienione ustalenia dotyczą obszaru objętego prawną formą ochrony przyrody tj. Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny,  należało uzyskać powtórne uzgodnienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska.  

Zgodnie z art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli rada gminy stwierdzi 

konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w 

wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie 

niezbędnym do dokonania tych zmian.  

Z akt zawartych w dokumentacji planistycznej wynika, że w myśl art. 19 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym nie ponowiono uzgodnień dla zmienionych ustaleń planu, stanowiących 

treść niniejszej uchwały.  

Powyższa okoliczność stanowi istotne naruszenia zasad i trybu sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 28 ww. ustawy, co skutkuje koniecznością 

stwierdzenia przedmiotowej uchwały w całości.  

Ponadto w § 16 ust. 2 pkt 7, gmina ustaliła szczegółowo szczegółowe warunki dla rozbudowy lub 

przebudowy istniejących garaży oraz lokalizację nowych, przekraczając tym granice władztwa planistycznego.  

Władztwo planistyczne gminy oznacza między innymi, że rada gminy może określać zasady kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu.  Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. I tak postanowienia planu 

zagospodarowania przestrzennego mają  charakter norm planowych, co wyklucza możliwość zamieszczania w 

nim nakazów dotyczących likwidacji czy tez przebudowy istniejących już obiektów, jak uczyniła  to rada 

gminy w zakwestionowanym powyżej zapisie.  
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(patrz przy tym na wyroki: NSA z dnia 29 października 2008 r., sygn. akt II OSK 786/08 oraz WSA 

w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 829/10).  

Należy również zakwalifikować, jako istotne naruszenie prawa zapisy :  

1. § 7 ust. 2 - w części - „(…) Zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków, dla obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na dokonanie podziałów geodezyjnych oraz zmianę sposobu korzystania z zabytku. Obowiązek 

ten dotyczy również prowadzenia wszelkich prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach i na 

terenach zabytkowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.”  

2. § 7 ust. ust. 4 - w części - „(…) Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do gminnej ewidencji, wydaje właściwy organ w uzgodnieniu 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków.”  

3. § 26 ust. 2 pkt 3,  

4. § 27 ust. 2 pkt 5.  

Powyższe postanowienia zawierają bowiem powtórzenia i modyfikacje zapisów aktów wyższego rzędu. 

W wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 21 września 2011 r. sygn. II SA/Wr 479/11 oraz wyroku NSA z dnia 

14 października 1999 r. sygn. II SA/Wr 1179/98), wskazano, iż jeżeli kwestie postępowań administracyjnych, 

zostały już kompleksowo uregulowane w aktach wyższego rzędu, to określenie tejże materii w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego w sposób odmienny należy pojmować jako modyfikację materii 

aktów wyższego rzędu. Regulowanie tych kwestii inaczej niż to uczynił ustawodawca stanowi naruszenie 

prawa, gdyż działanie to jest sprzeczne z przyjętą zasadą tworzenia aktów prawa miejscowego na podstawie i w 

granicach prawa. Powtórzenie regulacji ustawowych lub ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego jest 

niedopuszczalne, gdyż trzeba się liczyć z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście 

uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji 

prawodawcy.  

 W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.  

 Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego 

otrzymania. 

  

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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