
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.118.2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 5 sierpnia 2013 r. 

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

(t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594),  

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr XXVIII/246/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarna. 

Uzasadnienie  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Czarna Sędziszowska. 

Stosownie do art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwała w przedmiocie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest nieważna w przypadku naruszenia zasad 

sporządzenia planu, bądź istotnego naruszenia trybu jego sporządzania, bądź naruszenia właściwości organów 

w tym zakresie. Tryb procedury uchwalenia planu odnosi się do kolejno podejmowanych czynności 

planistycznych, określonych przepisami ustawy, gwarantujących możliwość udziału zainteresowanych 

podmiotów w procesie planowania (składanie wniosków i uwag) i pośrednio do kontroli legalności 

przyjmowanych rozwiązań w granicach uzyskiwanych opinii i uzgodnień. Pojęcie zaś zasad sporządzania planu 

wiąże się z merytorycznymi wartościami i wymogami kształtowania polityki przestrzennej. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

określono szczegółowo procedurę poprzedzającą uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. Takie 

określenie procedury planistycznej służy ochronie praw obywateli przy wykonywaniu przez gminy władztwa 

planistycznego. Ścisłe przestrzeganie procedury planistycznej zostało przez ustawodawcę, co wskazano już 

wyżej, obwarowane sankcją nieważności. 

Ustalenia planu są niezgodne z kierunkami wyznaczonymi w studium, co narusza art. 15 ust. 1, 

art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Jak stanowi  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uchwala rada gminy, przy czym tekst i rysunek 

studium stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium ( art. 12 ust. 1 ustawy). Ustalenia studium są 

wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych - art. 9 ust. 4 ustawy. Wiążący charakter 

studium wynika nie tylko z przepisu art. 9 ust. 4 , ale i z przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W myśl  art. 20 ust. 1 tejże ustawy plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności 

z ustaleniami studium. Stopień związania planów ustaleniami studiów, jak podkreślano wielokrotnie 

w literaturze i orzecznictwie, zależy w dużym stopniu od brzmienia ustaleń studium. Jednym z założeń polityki 
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przestrzennej gminy jest stopień związania planowania miejscowego przez ustalenia studium. W zależności od 

szczegółowości postanowień studium może on być silniejszy lub słabszy. Z przyjętego w powszechnym 

rozumieniu znaczenia pojęcia "zgodności" danego aktu z innym, wynika, że jest to stopień związania silniejszy 

niż "spójność" czy też "niesprzeczność" (zob. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 188-189). 

Szczególny charakter studium i jego znaczenie w procesie planistycznym podkreśla ustawodawca  

w  art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiąc, iż zmiana studium lub planu 

miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Jednocześnie - stosownie do art. 28  

ust. 1 ustawy - 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 części. 

W studium dokonuje się kwalifikacji poszczególnych obszarów gminy i ich przeznaczenia. I chociaż 

studium nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, nie jest aktem prawa miejscowego, to jako akt 

planistyczny określa politykę przestrzenną gminy i bezwzględnie wiąże organy gminy przy sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określone obszary gminy mogą być zatem 

przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę danego rodzaju, jeśli wcześniej w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina wskaże te obszary jako przewidziane pod taką zabudowę. 

Ustalenia planu miejscowego są konsekwencją zapisów studium. W ramach uprawnień wynikających 

z władztwa planistycznego gmina może zmienić w planie miejscowym dotychczasowe przeznaczenie 

określonych obszarów gminy, ale tylko w granicach zakreślonych ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W ocenie organu nadzoru inne przeznaczenie określonego terenu w planie miejscowym niż w studium 

należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa tj.  art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zwłaszcza wówczas, gdy to "inne przeznaczenie terenu" w planie miejscowym jest całkowicie 

odmienne od ustalonego w studium. 

W ustaleniach § 8  pkt 1  lit. b uchwały, dla terenu przeznaczonego pod zabudowę usługową, 

dopuszczona została zabudowa mieszkaniowa, nie określono natomiast zasad przedmiotowego dopuszczenia, 

co sprawia, iż stosownie do zawartej w § 2  pkt 3 przedmiotowej uchwały definicji, nie wiadomo w jaki sposób 

przeznaczenie to będzie uzupełniało lub wzbogacało przeznaczenie podstawowe. Brak ustalonych zasad 

powoduje równocześnie niezgodność, naruszenie ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, w którym przedmiotowy teren 

wyznaczony został do użytkowania usługowego. Wątpliwość równocześnie budzi zgodność z ustaleniami 

Studium w zakresie zieleni izolacyjnej, która według obowiązującego dokumentu Studium winna zostać 

ustalona wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz granicy działki, natomiast w planie w § 8  pkt 2  lit. j ustalono 

realizację zieleni izolacyjnej jedynie od strony zabudowy mieszkaniowej (wschodniej). 

Jak wynika z licznych orzeczeń sadów administracyjnych rozwiązania studium winny znaleźć swoje 

odzwierciedlenie w planie, a jeżeli mają np. charakter ogólny lub alternatywny to w planie winny zostać 

doprecyzowane. Jednak jak wynika to przede wszystkim z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nie ma uzasadnienia wykluczenie w planie wskazanego w studium kierunku zagospodarowania 

i zastąpienie go zupełnie innym nie mającym odzwierciedlenia w ustaleniach studium. 

Ponadto w uchwale brak podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.). 

Zwrócić zatem należy uwagę, że plan narusza zasady i tryb sporządzania planu, wobec powyższego 

może mieć zastosowanie przepis art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naczelny 

Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2009 r., sygn,akt: II OSK 1778/08, wyraźnie 

podkreślił, że zarówno naruszenie "zasad sporządzania" jak i "trybu sporządzania" miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pozwala na stwierdzenie nieważności takiej uchwały w całości lub części. 

Tryb postępowania odnosi się do sekwencji czynności jakie podejmuje organ w celu doprowadzenia do 

uchwalenia studium, czy też planu miejscowego począwszy od uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

studium lub planu a skończywszy na uchwaleniu studium lub planu. Pojęcie zasad sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego należy wiązać ze sporządzaniem aktu planistycznego a więc zawartością 

aktu planistycznego (część tekstowa, graficzna i załączniki), zawartych w nim ustaleń a także standardów 
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dokumentacji planistycznej. W przypadku naruszenia zasad sporządzania studium lub planu naruszenie 

nie musi mieć charakteru istotnego. Oznacza to, że każde naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 

skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub części. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, 

ul. Kraszewskiego 4A, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 30 dni od jego otrzymania. 

 

 

z up. Wojewody Podkarpackiego 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Janusz Olech 
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