
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.80.2014 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 13 czerwca 2014 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 

§ 11. uchwały Nr XXXVII/334/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 7 maja 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Sędziszów Małopolski 

Uzasadnienie  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski. 

W § 11 uchwały ustaliła obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych w obrębie stanowisk 

archeologicznych, co wykracza poza uregulowanie określone w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 

ze zm.). 

Podkreślić bowiem należy, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa 

powszechnie obowiązującego musi spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych 

oraz odpowiadać standardom legalności, dlatego też ustawodawca przyjął w  art. 28  u.p.z.p., że 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. Z powyższymi przesłankami stwierdzenia nieważności uchwały koresponduje także art. 91 

ust. 1 u.s.g. stanowiący, iż uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy ( art. 3 u.p.z.p.). W planie 

miejscowym określa się obowiązkowo m.in. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej ( art. 1 ust. 2 pkt 4  i art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p.), np. poprzez ustalenie, w zależności od 

potrzeb, ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu 

ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków ( art. 7 

pkt 4  i art. 19 ust. 3  u.o.z.o.z.). Przyznana radzie gminy w tym zakresie kompetencja nie oznacza jednakże 

pełnej dowolności i musi być wykładana przez pryzmat obowiązującego prawa. Akt prawa miejscowego 

organu jednostki samorządu terytorialnego stanowiony jest na podstawie upoważnienia ustawowego i winien 

być sporządzany tak, by jego regulacja nie wykraczała poza jakiekolwiek unormowania ustawowe, nie czyniła 

wyjątków od ogólnie przyjętych rozwiązań ustawowych, a także by nie powtarzała kwestii uregulowanych 

w aktach prawnych hierarchicznie wyższych. 

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że zapisy  § 11 uchwały wykraczają poza przyznaną 

radzie gminy kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad 
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ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Wszelkie kompetencje i formy 

działania organów nadzoru konserwatorskiego w zakresie współdziałania z organami administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w procesie budowlanym związanym z zabytkiem zostały 

już zatem określone w u.o.z.o.z. oraz w u.p.b. Zauważyć należy, iż przypadki niezbędnych badań 

archeologicznych, jakie muszą zostać przeprowadzone w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub jednostka 

organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane albo roboty ziemne przy zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków 

lub zamierza dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się 

zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, 

ustawodawca w szczegółowy sposób uregulował w art. 31  u.o.z.o.z.  Artykuł 31 ust. 2  tej ustawy wskazuje, że 

zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, jakie muszą zostać przeprowadzone przez osoby fizyczne 

lub jednostki organizacyjne jeżeli chcą przeprowadzić ww. inwestycje, ustala wojewódzki konserwator 

zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub 

zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, 

zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że obowiązek 

przeprowadzenia prac archeologicznych istnieje tylko o tyle, o ile występuje ryzyko przekształcenia lub 

zniszczenia zabytku archeologicznego i o ile przeprowadzenie badań jest niezbędne w celu ochrony zabytków. 

Zauważyć równocześnie należy, iż w związku z informacyjnym charakterem rozdziału 4 uchwały, 

niewłaściwe jest ustalenie § 3 oraz oznaczenie w legendzie rysunku planu, określające stanowiska 

archeologiczne jako obowiązujące ustalenia planu, gdyż jak wynika z zamieszczonych w dokumentacji planu 

wniosków oraz uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiotowe stanowiska objęte są 

ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków, natomiast plan w przedmiotowej kwestii 

nie ustala ochrony konserwatorskiej, lecz przypomina o stosowaniu przepisów odrębnych. 

Tak więc postanowienia § 11 przedmiotowej uchwały naruszają zasady sporządzania planu miejscowego 

( art. 28 ust. 1  u.p.z.p.), art. 7  Konstytucji RP i § 142 ust. 2  załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) 

i stanowią niedopuszczalne powtórzenie oraz modyfikację przepisów ustawy .  

Ponadto należy zwrócić uwagę, że niewłaściwy jest załącznik Nr 2 do przedłożonej uchwały, stanowiący 

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

z przedłożonej dokumentacji prac planistycznych oraz treści przedmiotowego załącznika wynika, iż do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi, które nie zostałyby 

uwzględnione przez Burmistrza, w związku z powyższym, stosownie do art. 17 pkt 14 u.p.z.p. Burmistrz 

nie mógł przekazać radzie listy nieuwzględnionych uwag, ponieważ takich nie było, w związku z czym rada 

nie miała o czym w przedmiotowym zakresie rozstrzygać. 

Również zapisy § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 ustalające zakaz budowy budynków w terenie rolniczym 

oznaczonym symbolem 1R oraz terenie zieleni oznaczonym symbolem 1Z, są niewłaściwe i zbędne, ponieważ 

przedmiotowy zakaz wynika z ustalonego przeznaczenia terenów, które albo nie są terenami przeznaczonymi 

pod zabudowę (R) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

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

(Dz. U. Nr 164, poz. 1587), albo też dopuszczeń dotyczących zabudowy nie określają (Z). 

Biorąc powyższe pod uwagę należało stwierdzić nieważność § 11 przedmiotowej uchwały. 

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 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Sędziszowa Młp. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. 
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