
 

 

  

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI              Wrocław, dnia 7 listopada 2013 r. 

     NK-N.4131.122.13.2013.RJ1 

 

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 z późń. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XLV.282.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 

2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki 

strukturalnej Barcinek. 

uzasadnienie  

Rada Gminy Stara Kamienica podjęła na sesji w dniu 30 września 2013 r. uchwałę Nr XLV.282.2013 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek.  

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 07 października 

2013 r. nr RG 0007.45.2013 i wpłynęła do organu nadzoru dnia 14 października 2013 r.  

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej 

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

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

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały Rada Gminy wskazała przepis art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz 

art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z późń. zm.).  

Przedmiotową uchwałą z dnia 30 września 2013 r. dokonano zmiany, poprzez uchylenie treści zapisów 

§ 3 ust. 1 pkt 12, § 12 ust. 1, § 15 ust. 5 pkt 1 we fragmencie: „ na warunkach określonych przez dostawcę 

energii” i § 15 ust. 6 pkt 2 uchwały Nr XXXI.215.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 grudnia 

2012 r. w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara 

Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek.  

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru pismem Nr 

NK-N.4131.122.12.2013.RJ1 z dnia 21 października 2013 r. wystąpił do Wójta Gminy Stara Kamienica 

z wnioskiem o udzielenie informacji, czy wobec uchwały Nr XLV.282.2013 została przeprowadzona proce-

dura planistyczna.  
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Zastępca Wójta odpowiadając na zapytanie organu nadzoru pismem Nr RRG.6722.6.2013 z dnia 

29 października 2013 r. poinformował, że podjęcie tej uchwały nie zostało poprzedzone realizacją procedu-

ry planistycznej. Jako uzasadnienie takiego działania wskazał, że podjęcie przedmiotowej uchwały zawęża 

ustalenia podjęte w planie, w związku z czym ustalenia te nie wymagają uzgodnień branżowych.  

Organ nadzoru po dokonaniu oceny ww. uchwały pod kątem jej zgodności z przepisami prawnymi, 

stwierdził, że narusza ona dyspozycję wynikającą z treści art. 17 w zw. z art. 27 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymaga bowien podkreślić, że ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wyraźnie stanowi w jakim trybie przeprowadza się zmianę miejscowego 

planu i nie daje Radzie kompetencji ani możliwości decydowania, czy przeprowadzenie procedury plani-

stycznej jest w danym przypadku konieczne, zasadne i celowe, czy też nie.  

Dążąc do zmiany regulacji planistycznych gminny prawodawca ma do wyboru: podjąć uchwałę 

o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 w zw. z art. 27), bądź uchwałę w sprawie sporządzenia nowego 

planu. Rozstrzygnięcie w tej materii należy do gminy i jest wyrazem przysługującego jej władztwa plani-

stycznego i prawa do samodzielnego redefiniowania polityki przestrzennej (zob. wyrok NSA z dnia 

22 marca 2012 r. , sygn. akt II OSK 188/12). Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym “zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwala-

ne”. Uchwała uchylająca poszczególne zapisy uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego stano-

wi zatem niewątpliwie uchwałę zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku zmiany 

planu miejscowego konieczne jest więc wszczęcie i przeprowadzenie całej procedury planistycznej.  

Wszczęcie tej procedury następuje z dniem podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu pu-

blicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę 

o przystąpieniu do sporządzenia (w tym przypadku do zmiany) miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest, stosownie do regulacji art. 14 ust. 8 ww. ustawy, 

aktem prawa miejscowego, a zatem jego ustalenia przybierają postać przepisów powszechnie obowiązują-

cych, stanowiących podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnych. Stanowisko takie znajduje 

również potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika, że: " Wejście 

w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w brzmieniu opublikowanym w organie pro-

mulgacyjnym, wywołuje określone skutki prawne (wiąże adresatów). Z zasady demokratycznego państwa 

prawa wynika, że obywatel ma prawo oczekiwać rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy na podstawie aktu 

prawnego w brzmieniu ogłoszonym we właściwym organie promulgacyjnym. Obowiązywanie przepisu za-

mieszczonego w dzienniku urzędowym ma walor bezwzględny, formalny. Wynika to z celów i funkcji ogło-

szenia aktu (przepisu prawnego). Z tych względów miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

nie może podlegać zmianie bez zachowania trybu określonego przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Gdyby dopuścić możliwość prostowania obowiązującego planu, bez za-

chowania ustawowej procedury jego zmiany, to wówczas niweczona mogłaby być zasada stabilności 

i pewności prawa, gdyż - jak już wyżej zaznaczono - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 

aktem prawa miejscowego" (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2010 r., sy-

gn. akt II OSK 1488/10).  

Wskazać należy, że zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawierają żadne-

go rozróżnienia w zakresie procedury planistycznej dotyczącej charakteru dokonywanych zmian 

w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji stwierdzić należy, że 

wszystkie zmiany miejscowego planu muszą być dokonywane z zachowaniem procedury planistycznej, 

w tym m.in. wymogów określonych w art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym organ nadzoru stwierdził, że brak jest podstaw prawnych 

umożliwiających dokonywanie zmian, nawet jednostkowych, z pominięciem procedury planistycznej okre-

ślonej w art. 17 ww. ustawy. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 

2010 r. (sygn. akt II OSK 1980/10) „ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, 

w jakim są one uchwalane. W przypadku zmiany planu miejscowego konieczne jest więc wszczęcie 

i przeprowadzenie całej procedury planistycznej. Wszczęcie tej procedury następuje z dniem podjęcia przez 

radę gminy uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”. 
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Dalej w tym samym wyroku wskazuje się, że: „ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

nie zawiera bowiem żadnego rozróżnienia w zakresie procedury planistycznej dotyczącej zmian ustaleń 

"ogólnych" i "szczegółowych" miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji 

stwierdzić należy, że wszystkie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być do-

konywane z zachowaniem procedury planistycznej, w tym m. innymi wymogów z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy 

(…)”.  

Skoro zatem bezspornym pozostaje, że kwestionowana przez organ nadzoru uchwała została podjęta 

z pominięciem trybu, o którym mowa w art. 17 ww. ustawy, zaś Rada Gminy Stara Kamienica 

nie zainicjowała nawet wszczęcia procesu planistycznego (art. 27 w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), to stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zaist-

niały przesłanki, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem "naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowe-

go, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, po-

wodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części". W przedmiotowej sprawie uchwała została 

podjęta z istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego (jego zmian), określonego w art. 17, 

w związku z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (por. wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Gl 745/11).  

Dodatkowo należy wskazać, że zmieniana uchwała Nr XXXI.215.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. , została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 

4604 i weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Wymaga zatem stwierdzić, że jej wejście 

w życie spowodowało określone skutki prawne. Wniesienie przez Wojewodę skargi na uchwałę Nr 

XXXI.215.2012 nie wstrzymuje jej wykonania z mocy prawa. Tym samym uchwała taka, po jej ogłoszeniu 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym i upływie okresu vacatio legis wchodzi w życie, a co za tym idzie, 

zaczyna obowiązywać. Oznacza to, że w przypadku terenów objętych ustaleniami planu, po wejściu w życie 

uchwały Nr XXXI.215.2012, możliwe było podjęcie działań prowadzących do zagospodarowania ich 

w sposób i na zasadach określonych w tym planie (również w zakresie zakwestionowanych przez organ 

nadzoru przepisów uchwały, których dotyczy skarga do WSA we Wrocławiu).  

Zauważyć więc należy, że uchylenie poszczególnych zapisów planu już po jego wejściu w życie 

i określonym okresie jego obowiązywania, bez wcześniejszego umożliwienia mieszkańcom gminy zapozna-

nia się z treścią takiej uchwały, pozbawi ich możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do treści noweliza-

cji planu. Co więcej, pozbawi ich również możliwości zapoznania się ze zmianami jakie nastąpią w zakresie 

zagospodarowania ich terenów.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

nieważność uchwały zmieniającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może zostać stwier-

dzona z powodu naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, istotnego naruszenie trybu jego sporzą-

dzania, a także naruszenia właściwości organów w tym zakresie.  

Zdaniem organu nadzoru pominięcie w przypadku przedmiotowej uchwały realizacji procedury plani-

stycznej chociażby w zakresie wyłożenia projektu tej uchwały do publicznego wglądu powoduje istotne na-

ruszenie trybu sporządzania planu i uzasadnia orzeczenie o nieważności tak podjętej uchwały.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od jego doręcze-

nia.  

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwa-

ły organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, 

z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

wz. Wojewody Dolnośląskiego: 

E. Mańkowska 
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