
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II.4131.2.183.2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 2 stycznia 2014 r. 

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

U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.20 ust.1, art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) .  

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LV/784/13 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia 

II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli  

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr LV/784/13 z dnia 29 listopada 2013r. Rada Miejska w Stalowej Woli uchwaliła II zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli.  

Dokonując oceny przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził istotne nieprawidłowości oraz 

uchybienia obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z uchwalaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Do uwag wniesionych przez organ nadzoru odnośnie II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli, Prezydent Miasta Stalowa Wola złożył wyjaśnienia 

przedstawione w piśmie Nr PGN.II.6721.18.2012 z dnia 27.12.2013r.  

Ponowna analiza zgodności II zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Charzewice II w Stalowej Woli ze studium dokonana przez organ nadzoru w oparciu o przedłożone 

przez Prezydenta Miasta dokumenty i wyjaśnienia potwierdziła, że przedmiotowa zmiana planu narusza 

ustalenia studium, ze względu na to, że niezgodnie ze studium została ustalona wielkość powierzchni 

biologicznie czynnej na etapie uchwalania dokumentu zmiany planu przez Radę Miejską w Stalowej Woli. 

Uchwalając przedmiotową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska 

w ustaleniach dla terenów oznaczonych symbolami 21MN,22MN,23MN,24MN,25MN przyjęła udział 

powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30% powierzchni działki, natomiast udział powierzchni 

biologicznie czynnej powinien wynosić nie mniej niż 40% powierzchni działki, tak jak to wynika z ustaleń 

studium.  

Powyższe naruszenie ustaleń studium przez zmianę planu nie można potraktować (tak jak to wyjaśnia 

Prezydent Miasta Stalowa Wola) jako błąd pisarski, który wystąpił przy przetwarzaniu tekstu uchwały do 

edytora aktów prawnych.  

Poza tym należy zauważyć, że w ustaleniach studium nie ma dopuszczenia lokalizacji zabudowy 

usługowej, tylko dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

Wprawdzie w przepisach ogólnych Studium dopuszczono realizację usług elementarnych, jednak 

w przepisach szczegółowych brak jest jakichkolwiek wytycznych i parametrów w zakresie usług do 

miejscowych planów, zgodnie z wymaganiami ww. ustawy stosunku do zabudowy mieszkaniowej. Jeżeli 
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więc intencją zmiany studium byłoby dopuszczenie samodzielnych (dobudowywanych czy wolnostojących) 

obiektów usługowych wytyczne dotyczące ich kształtowania znalazłyby się w kierunkach wyznaczonych 

w Studium. W tym przypadku zaś dopiero w planie sformułowano ustalenia w zakresie zabudowy 

usługowej. 

Kolejne wątpliwości zdaniem organu nadzoru budzi określenie charakteru dopuszczonych  

(wg twierdzenia Miasta) usług. Miasto wskazuje na dopuszczenie usług elementarnych w Studium, jednak 

dopuszczenie 40% zabudowy terenu pod usługi w żaden sposób nie stanowi o ich elementarności tj. 

podstawowej i niezbędnej dla tej części miasta funkcji usługowej.  

Odnosząc się zaś do usług dopuszczonych w ramach zabudowy, aby można było mówić o zgodności ze 

Studium, ich powierzchnia nie może przekraczać, wskazanej w definicji budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego zawartej w art.3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nieprzekraczalnej 

wartości 30% powierzchni dla lokalu użytkowego w stosunku do powierzchni całkowitej budynku. 

Jednocześnie zważając na istnienie tej definicji w przepisach prawa, zbędne i nieprawidłowe byłoby 

powielanie ustaleń w tym zakresie w uchwale, gdyż przepis ten wyraźnie formułuje możliwe sposoby 

użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że studium stanowi podstawę wszelkich działań podejmowanych 

na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a określone w nim zasady 

muszą być respektowane w toku dalszych procedur planistycznych. Ustalenie w planie miejscowym 

odmienne od ustaleń studium narusza obowiązujący porządek prawny, w szczególności art. 9 ust. 4 , art. 15 

ust. 1  i art. 20 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co należy kwalifikować jako 

naruszenie zasad sporządzania planu.  

Analizując dalej przedmiotowy plan organ nadzoru zauważył także, że brak jest korekty treści §8 pkt 7, 

w związku z wykreśleniem symbolu „30KDD” z ustaleń §8 pkt 7A lit. a, co powoduje, że w punkcie 7A 

brak jest jakichkolwiek ustaleń dotyczących drogi publicznej oznaczonej symbolem „30KDD”.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia organ nadzoru stwierdził, że podejmując przedmiotową uchwałę 

Rada Miejska w Stalowej Woli naruszyła w sposób istotny przepisy art.20 ust.1 w związku z art.28 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647  

z późn.zm./. Przyjęcie bowiem ustaleń odbiegających od postanowień studium należy uznać za działania 

naruszające zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym 

powodujące jego nieważność .Zgodnie zaś z brzmieniem art.28 ust.1 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 w części.  

Wobec wagi wskazanych wyżej naruszeń przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, 

a w szczególności stwierdzenia naruszenia przez plan postanowień studium, wyeliminowanie z obiegu 

prawnego niniejszej uchwały w wyniku stwierdzenia jej nieważności, jest całkowicie uzasadnione 

i konieczne.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od 

dnia jego doręczenia.  

  

 z up. WOJEWODY 

PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Janusz Olech 

Otrzymują:  

1. Prezydent Miasta Stalowa Wola  

2. Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Stalowej Woli 
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