
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.67.2014 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 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 ) w związku z art.15 ust.2 pkt 12 ,art.16 ust.1, art.27 i art.28 ustawy z dnia 

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

w związku z art.7 ust.2  ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. z 2013r. 

poz.1205 z późn.zm./ oraz § 4 pkt 6 i §12 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

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

U. Nr 164 poz.1587/. 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XLV/300/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie 

uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ” 

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr XLV/300/2013 z dnia 28 marca 2014r. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwaliła zmianę 

Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”. 

Dokonując analizy przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził  nieprawidłowości i uchybienia 

obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z uchwalaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na samym wstępnie należy podkreślić, że nie ustalono stawki procentowej  opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu, co narusza z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 

zm.). 

Następnie wymaga zaznaczenia, że niewłaściwie sporządzono załącznik graficzny do uchwały zmiany 

planu, co stanowi  naruszenie art. 16 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późń. zm.). Stosownie do ww. przepisu 

właściwą formą sporządzenia załącznika graficznego jest jego sporządzenie na kopii mapy zasadniczej albo 

w przypadku jej braku, mapy katastralnej, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym. Z tych powodów przy sporządzaniu częściowej zmiany planu na mapie, konieczne jest 

dołączeniu kopii rysunku planu (w wersji poglądowej) z oznaczeniem obszaru objętego zmianą planu. 

Natomiast w przypadku wcześniejszych zmian planu konieczne jest przedstawienie obszaru objętego 

zmianą planu z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych zmian. 

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa obszar zmiany planu winien być 

jednoznacznie wskazany w stosunku do obszaru planu z ewentualnymi zmianami, tak aby obszar objęty 

nowymi ustaleniami nie podlegał indywidualnej ocenie, a także żeby istniała możliwość czytania jego 

ustaleń w aktualnym kontekście. Dopuszczalne jest również sporządzenie zmiany planu na rysunku planu 

(zmiany) uwzględniającym wszystkie dotychczasowe zmiany planu, co zapewni możliwość korzystania 
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z jednolitego rysunku planu ze zmianami. W przedmiotowej sprawie przedłożony załącznik graficzny do 

uchwały nie został jednak sporządzony, ani na rysunku obowiązującego planu, ani na kopii mapy 

zasadniczej lub katastralnej. 

Poza tym na rysunku w granicy zmiany planu występują oznaczenia, które nie zostały określone 

w legendzie zmiany planu. Ponadto załącznik graficzny zmiany planu nie posiada skali, w której zgodnie 

z informacją umieszczoną na tym załączniku został sporządzony. 

Zdaniem organu nadzoru także oznaczenia terenów w granicach obszaru objętego zmianą planu  

są niepełne, gdyż zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.  

U. Nr 164 poz.1587/ symbol przeznaczenia terenu powinien posiadać literę i numer, który będzie go 

wyróżniał spośród innych terenów. 

Poza tym wymaga podkreślenia, że w granicach obszaru objętego zmianą planu znajdują się tereny, dla 

których ustalenia zawarte są w pierwotnym planie miejscowym. Pomimo iż plan pozostaje w obrocie 

prawnym  należało  przy sporządzaniu zmiany planu  przeanalizować ustalenia pod kątem ich zgodności 

z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Dokonując analizy niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru stwierdził 

następujące uchybienia w terenie oznaczonym symbolem US1: 

- brak ustalenia wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, co jest 

wymagane stosownie do § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- niewłaściwym dla aktu prawa miejscowego, nie spełniającym wymogów § 4 rozporządzenia Ministra 

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

zapis: „… na warunkach określonych przez zarządcę drogi”. 

Z kolei w terenie oznaczonym symbolem ZL1 organ nadzoru zauważył następujące nieprawidłowości: 

- dopuszczono szereg różnych funkcji nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz 

nie będących terenem leśnym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. W tym miejscu wymaga zaznaczenia, że jeżeli ustalone przeznaczenie terenu dotyczy lasów 

istniejących konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody, o której mowa w art. 7 ww. ustawy z dnia 

3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a jej brak stanowi naruszenie art. 17 pkt 6 lit. c ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie zauważa się, że w dokumentacji prac 

planistycznych brak jest informacji dotyczącej przedmiotowego terenu np. map z uwzględnieniem klas 

bonitacyjnych gruntów ,a także informacji o uzyskanych zgodach lub braku konieczności wystąpienia 

o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne stosownie do § 12 pkt 12 rozporządzenia 

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

planu zagospodarowania przestrzennego, 

- niewłaściwymi formami dla zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

i niemożliwymi do wyegzekwowania na dalszych etapach decyzji administracyjnych wydawanych na jego 

podstawie są ustalenia: „zakazuje się wyrębu drzew leśnych i parkowych…” 

Analizując przedmiotową uchwałę organ nadzoru stwierdził również ,że ustalenia dla terenu 

oznaczonego symbolem ZP1 w zakresie dopuszczenia remontów budynków już istniejących oraz 

przebudowy tych budynków, są nieadekwatne do przedmiotowego terenu, na którym zabudowa 

nie występuje. 

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że kwestionowana uchwała jest aktem prawa miejscowego, 

który to podlega  szczególnym rygorom prawnym, ponieważ jego regulacje dotyczą różnych podmiotów, 

a w związku z tym zapisy takiej uchwały winny być jednoznaczne, czytelne i nie powinny budzić 

żadnych wątpliwości interpretacyjnych. 

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

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju naruszyła w sposób istotny przepisy art.15 ust.2 pkt 12 i art.16 ust.1 

w związku z art.27 oraz art.28  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym /Dz. U. z 2012r. Nr 647 z późn.zm./ , jak również art.7 ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. z 2013r. poz.1205 z późn.zm./. 
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Zgodnie 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, 

stwierdzenie w całości nieważności przedmiotowej uchwały jest całkowicie uzasadnione. 

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. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Iwoniczu-Zdroju 
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