
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI      Wrocław, dnia 22 października 2013 r.  

 NK-N.4131.104.59.2013.AS 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 

stwierdzam nieważność  

§ 8 ust. 1 pkt 2 oraz § 8 ust.2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku  

nr XXXIX/232/2013z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 poło-

żonych w Pieńsku obr. IV.  

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 25 września 2013 r. Rada Miejska w Pieńsku podjęła uchwałę nr XXXIX/232/2013 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 poło-

żonych w Pieńsku obr. IV.  

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 3 października 2013 r.  

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjęcie § 8 ust.1 pkt 2 oraz § 8 ust.2 pkt 1 

uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) w związku 

z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późń. zm.).  

W § 8 ust.1 oraz § 8 ust.2 pkt 1 w rozdziale 3 „Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego” Rada 

Miejska w Pieńsku postanowiła, że „ustala się następujące ogólne warunki i zasady kształtowania układów 

zabudowy i ich rozplanowania: stosować regularną formę rozplanowania i usytuowania budynków mieszkal-

nych oraz podobne relacje powierzchni zabudowy do powierzchni działek. Ustala się następujące warunki 

i zasady kształtowania zabudowy: w przypadku budynków mieszkalnych budynki winny charakteryzować się 

podobnymi parametrami w zakresie układu kalenicy, formy dachu, pokrycia dachu, wysokości budynku, szero-

kości elewacji i kolorystyki budynku. Zdaniem Organu Nadzoru użyte w § 8 ust. 1 pkt. 2 i § 8 ust. 2 pkt. 1 

uchwały zwroty „regularna forma rozplanowania”, „podobne parametry” oraz „podobne relacje powierzchni” 

są pojęciami nieostrymi.  

W ocenie organu nadzoru Rada Miejska uchwalając zacytowane wyżej przepisy przekroczyła upoważnie-

nia ustawowe. W świetle art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-

nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Pochodną zasady demokratycznego państwa 

prawnego jest art. 7 Ustawy zasadniczej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają w granicach i na 

podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie 

w obowiązującym prawie. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. W świetle art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego 

podejmowane są w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe.  

Zdaniem organu nadzoru przepis art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

nie upoważnia radę do stanowienia przepisów nakładających na inwestorów jakiś bliżej niesprecyzowanych 

wymogów, innych niż wskazane w ustawie. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym wójt, (burmistrz albo prezydent miasta) sporządza projekt planu miejscowego, zawiera-

jący część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do 

obszaru objętego planem. Ponadto ustawa w treści art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym wskazuje elementy obligatoryjne, które powinny zostać uregulowane w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego. Należą do nich między innymi: zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni cał-

kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy po-

wierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość za-

budowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiek-

tów. Oznacza to, że rada gminy jest zobowiązana zamieścić w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wyżej wskazane regulacje, o ile oczywiście wymaga tego dany stan faktyczny. Realizując upoważ-

nienie ustawowe Rada Miejska w Pieńsku zamieściła te regulacje w rozdziale 7 „Parametry i wskaźniki kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu”.  

W myśl § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane-

go zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) ustalenia 

dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego powinny zawierać określenie cech elementów 

zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony, określenie cech elementów zagospodarowania 

przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, zakazów, dopusz-

czeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów. Organ Nadzoru nie neguje więc o możliwości zamieszczenia 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisów mających na celu ochronę ładu przestrzenne-

go. Tego rodzaju regulacje muszą jednak być precyzyjne. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego, na podstawie której wydawane są decyzje 

administracyjne i związku z tym nie może zawierać określeń niejednoznacznych i nieostrych. Parametry pla-

nowanych obiektów powinny być zasadniczo ustalone w sposób konkretny, stąd też nie do zaakceptowania są 

nieostre pojęcia.  

Zdaniem organu nadzoru użyte przez Radę Miejską zwroty „regularna forma rozplanowania”, „podobne 

parametry” oraz „podobne relacje powierzchni” nie wypełniają w tym zakresie upoważnienia ustawowego. Jak 

wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r. (sygn. akt II OSK 1854/08): miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego, stanowiący o ograniczeniach 

w sposobie wykonywania prawa własności, winien stanowić o tym w sposób „czytelny i budzący jak najmniej 

wątpliwości interpretacyjnych”. Jeżeli tego nie czyni, budząc wątpliwości zasadniczej natury co do przezna-

czenia terenu, to rzeczywiście może stanowić zagrożenie dla standardów demokratycznego państwa, powielając 

wątpliwości na etapie rozstrzygnięć indywidualnych. W konsekwencji taki plan to prosta droga do niekończą-

cych się sporów interpretacyjnych.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt IV 

SA/Wa 2895/12) orzekł, że rada gminy nie posiada kompetencji do dowolnej interpretacji i rozszerzającego 

stosowania zapisów ustawowych. Uchwała w sprawie planu miejscowego winna być sformułowana w sposób 

jasny, czytelny i jednoznaczny, a w swojej treści winna wyraźnie precyzować wszelkie kwestie, które normuje.  

Ustawodawca w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowił, że na-

ruszenie 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. Jak podkreśla Z. Niewiadomski w Komentarzu do art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz pod redakcją  

prof. Z. Niewiadomskiego. 2 wydanie, s. 255–256) „w przypadku uchwały w sprawie przyjęcia studium bądź 

planu miejscowego, nieważnością uchwały w całości lub w części skutkować będzie istotne naruszenie trybu 

sporządzania, ale już każde naruszenia zasad sporządzania studium oraz każde naruszenie właściwości orga-

nów, co stanowi odmienne rozwiązanie od generalnie przyjętego w ustawie o samorządzie gminnym.” Woje-

wódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 585/08, 

odnosząc się do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego określił, że „Zasady sporządzania 

aktu planistycznego dotyczą problematyki merytorycznej, związanej ze sporządzaniem takiego aktu, a więc: 
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zawartości aktu planistycznego (część tekstowa i graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także 

standardów dokumentacji planistycznej.  

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.  

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. 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 nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

 

 

Wojewoda Dolnośląski: 

A. M. Skorupa 
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