
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG-III.4130.56.2013 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 5 czerwca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 

594) w związku z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragment sołectwa 

Koczwara.  

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 30 kwietnia 2013r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XXVII/288/2013 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragment 

sołectwa Koczwara.  

W dniu 22 maja 2013r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przedłożonych do 

uchwały zarzutów.  

Pismem z dnia 28 maja 2013r., znak: BR.0711.5.1.3.2013 Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich 

złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.  

Przedmiotowa uchwała opiniowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą. Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ związany był przepisem art. 4  ust. 2  ustawy z dnia 

25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, 

poz. 871), zgodnie z którym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do 

którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia a postępowanie nie zostało zakończone do dnia 

wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, a mianowicie w brzmieniu obowiązującym do 

dnia 20 października 2010r.  

Przepis art. 28 ust. 1  ustawy stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne 

naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych 

wyjaśnień organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa 

dotyczącym zasad sporządzania planu miejscowego.  

W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego ustawodawca nie wymaga, aby 

przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporządzania planu 

miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.  
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I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego: 

1. Uchwała narusza art. 16 ust. 1  ustawy poprzez sporządzenie projektu planu na nieprawidłowych 

mapach, czyli na mapach o niepełnej treści.  

Art.16 ust. 1  ustawy stanowi, że plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem 

urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych 

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jednocześnie § 5  przepisu wykonawczego do ustawy, 

a mianowicie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) formułuje 

obowiązek sporządzenia projektu rysunku planu miejscowego na kopii mapy, o której mowa 

w art. 16 ust. 1  ustawy.  

Rysunek przedmiotowego planu miejscowego został sporządzony na mapach stanowiących 

najprawdopodobniej kompilację map: niepełnych map ewidencyjnych i map sytuacyjno-wysokościowych 

sporządzonych na potrzeby opracowania projektów infrastruktury technicznej w gminie. W wyniku takiej 

kompilacji powstały mapy (na których sporządzono rysunek planu miejscowego), które posiadają 

następujące wady:  

- brak granic wielu działek (np. na terenie oznaczonym symbolem 1US),  

- brak ciągłości granic działek (granice „urywają się”).  

Należy podkreślić, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich nie dostarczył map, o które 

Wojewoda Świętokrzyski prosił we wszczęciu postępowania nadzorczego, tj.: 

- oryginalnej mapy (map), pochodzącej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na której 

sporządzono plan miejscowy, w tym mapy ewidencyjnej, o której mowa w wyjaśnieniach Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2013r.,  

- mapy (map) zawierającej kontury użytków gruntowych i klas gleboznawczych, aby tut. organ miał 

możliwość oceny czy uzyskano wszystkie wymagane przepisami zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla całego obszaru objętego granicami planu miejscowego. 

Mapa, na której sporządzono rysunek planu nie zawiera takich elementów. Wprawdzie w ramach 

sporządzania projektu planu miejscowego uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne dla dwóch dróg, jednak nie wiadomo czy uzyskanie takiej zgody było wystarczające.  

Zaznacza się, że w związku z wejściem w życie w dniu 26 maja 2013r. ustawy z dnia 8  marca 2013r. 

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013r., poz. 503) należy ponownie (na 

podstawie map zawierających klasy użytków) przeanalizować potrzebę uzyskiwania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w granicach obszaru objętego planem. 

2. Uchwała narusza art. 15 ust. 2  pkt 1 ustawy poprzez określenie przeznaczenia terenów i zasad 

zagospodarowania dla terenów znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu miejscowego. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2  pkt 1  ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie 

terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

W § 33, § 34 i § 35 uchwały zawarto ustalenia szczegółowe dla terenów dróg publicznych oznaczonych 

symbolami: 03KD-L/r, 04KD-L/r, 05KD-L/r, 06KD-L/r, w tym określono:  

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających na 12m (dla dróg: 03 KD-L/r, 04KD-L/r, 06 KD-L/r), oraz na 

33m – 43m (dla drogi 05KD-L/r),  

- ścieżki rowerowe,  

- chodniki obustronne,  

- stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

Natomiast z rysunku planu wynika, że drogi te w liniach rozgraniczających w obszarze objętym 

granicami planu mają znacznie mniejszą szerokość (np. droga 04KD-L/r ma szerokość ok. 1m) niż 

wynika to z ustaleń tekstowych planu. Są to przede wszystkim tereny przeznaczone pod poszerzenie 

istniejących dróg, które znajdują się poza granicami planu miejscowego.  
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Nie można określać ustaleń planu dla terenów znajdujących się poza granicami objętymi tym planem 

miejscowym.  

Nietrafne są wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2013r., że 

nie można zakwalifikować ww. dróg do odpowiednich sołectw. Pozyskanie właściwych map 

z Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego w Końskich, z naniesionymi granicami 

i numerami działek, a także granicami sołectw i obrębów, umożliwiłoby stwierdzenie czy istniejące 

działki drogowe leżą w granicach przedmiotowego planu miejscowego. 

II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa: 

1. Należy doprecyzować zapis § 15 pkt 5  lit. „c” uchwały o treści: „Zasady zagospodarowania stref 

kontrolowanych wzdłuż gazociągów, w tym odległości podstawowe od obrysów obiektów terenowych, na 

podstawie przepisów odrębnych”, ponieważ czym innym są strefy kontrolowane (ustalane na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – Dz. U. Nr 97, poz. 1055), a czym innym są odległości podstawowe 

(ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe -Dz. U. Nr 139, poz.686).  

2. Na rysunku planu zamiast symbolu 07KD-D/r powinien być symbol 04KD-L/r.  

3. W dokumentacji prac planistycznych brak jest:  

3.1. Wniosków (pism) od osób fizycznych, które wpłynęły w terminie (przystąpienie do sporządzania 

projektu planu).  

3.2. Protokołów z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami:  

- z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,  

- z drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.  

3.3. Egzemplarza projektu planu uzgadnianego/opiniowanego ze wszystkimi organami w sierpniu 

2010r. (w tym z Wojewodą Świętokrzyskim).  

Dokumentacja prac planistycznych powinna zostać sporządzona zgodnie z ww. rozporządzeniem 

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

planu zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić, że za sporządzenie tej dokumentacji 

odpowiedzialny jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  

Powyższe braki w dokumentacji prac planistycznych nie zostały uzupełnione po wszczęciu 

postępowania nadzorczego tut. organu.  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób 

istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały. Organ 

nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 

30 dni od daty jego doręczenia. 

  

  

 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

 

Bożentyna Pałka-Koruba 
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