
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II. 4131.2.94. 2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 4 lipca 2013 r. 

dotyczące  stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sanok z dnia 29 maja 2013 r.  

Nr XXX/266/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Trencza-18 w gminie Sanok 

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

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 2 pkt 6, art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

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

S T W I E R D Z A M   N I E W A Ż N O Ś Ć 

uchwały Rady Gminy Sanok z dnia 29 maja 2013 r. Nr XXX/266/2013 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trencza-18 w gminie Sanok.  

Uzasadnienie  

W dniu 4 czerwca 2013 r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Rady Gminy Sanok z dnia 29 maja 

2013 r. Nr XXX/266/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Trencza-18 w gminie Sanok. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647), do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej na terenie gminy, w tym m.in. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Uprawnienie do uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika 

z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1, art. 14, art. 17 i art. 20 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach tych uprawnień gmina ustala przeznaczenie 

i zasady zagospodarowania terenu położonego na jej obszarze. Działając w ramach posiadanych kompetencji 

i przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gmina nie może jednak dowolnie 

określać zasad postępowania przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak 

i wprowadzaniu do niego zmian. W myśl art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. 

Tryb sporządzania i uchwalania planu został szczegółowo uregulowany w art. 17 powołanej ustawy.  

Zapisy planu w którym nastąpiło przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, czynnego 

cmentarza oraz tereny rolnicze, jest niezgodne z kierunkami wyznaczonym w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok. W granicach obszaru objętego dziesiątą zmianą 

studium, jak wynika z legendy zmiany studium i tekstu studium, brak jest kierunków zagospodarowania terenu, 

które odzwierciedlają przeznaczenia terenów wyznaczone w planie miejscowym. Ponadto granica strefy 

ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza i od cmentarza jest niezgodna z przebiegiem strefy wyznaczonej 

w zmianie studium; 
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Ustalenie zawarte w § 8 ust. 2 pkt 2 uchwały wykraczają poza dopuszczalny zakres ustaleń planu 

określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 

zm.). 

W przyjętym planie brak jest ustalenia wielkości powierzchni zabudowy dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, co narusza § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587); 

Dla terenu cmentarza oznaczonego symbolem ZC nie ustalono maksymalnej i minimalnej intensywność 

zabudowy, co jest wymagane stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Biorąc pod uwagę charakter dopuszczonej zabudowy na tym terenie oraz szczegółowe 

ustalenia, w tym dotyczące powierzchni zabudowy czy wysokości zabudowy, nie pozostawiają znaczącego 

marginesu możliwości w zakresie wskaźnika intensywności zabudowy, można uznać, iż jego brak w tym 

konkretnym przypadku umożliwia ocenę tej intensywności. 

W uchwale nie określono jakichkolwiek zasad dopuszczenia lokalizacji handlu i usług w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż realizacja ustaleń planu na etapie pozwolenia na budowę, może 

doprowadzić do zagospodarowania działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, w sposób odbiegających  od podstawowego przeznaczenia terenu. 

Dodatkowo wskazuje się, że ustalona dostępność komunikacyjna terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej jest nieprawidłowa, brak wyznaczenia dostępu w sytuacji, gdy poszczególne zabudowane 

działki dzieli od najbliższej drogi publicznej kilkanaście innych częściowo zabudowanych działek, w praktyce 

staje się niemożliwe i narusza art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Niewłaściwe jest ustalenie zawarte w § 9 ust. 3 dotyczące lokalizacji budynków garażowych, gdyż 

dopuszcza zabudowę terenu przeznaczonego pod zieleń urządzoną budynkami o funkcji nie związanej 

z podstawowym przeznaczeniem terenu, niezależnie od powyższego brak wskaźników zagospodarowania 

terenu m.in. określających zasady dopuszczenia jakiejkolwiek zabudowy; 

Zapisy § 11 i § 12 uchwały nieprawidłowo umieszczono w przepisach końcowych niniejszej uchwały, 

stosownie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej" w przepisach końcowych nie zamieszcza się przepisów innych niż przepisy uchylające 

i przepisy o wejściu ustawy w życie. Ustalenia § 11 i § 12 uchwały są obowiązkowymi ustaleniami 

miejscowego planu zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Nieprawidłowe jest ustalenie zawarte w § 13 uchwały, gdyż dla części obszaru objętego mpzp „Trepcza 

17” nie wprowadzono zmian, które wynikają z obecnie uchwalonego planu. Narusza to tym samym 

§ 86 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej", który wskazuje, że zmiana ustawy nie może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się 

nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany. 

Takie działanie Rady Gminy o którym mowa wyżej jako, że istotnie naruszają zasady sporządzania planu 

miejscowego  wypełnia dyspozycję art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

mówiącego, iż naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego lub istotne naruszenie trybu jego 

sporządzania powodują nieważność uchwały rady gminy w całości. 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przedmiotowa  uchwała o której mowa wyżej podjęta 

została z rażącym naruszenie prawa. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie  

ul. Kraszewskiego 4 A w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

 

 z up. Wojewody Podkarpackiego 

Dyrektor Generalny Urzędu 

 

 

Janusz Olech 
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