
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II. 4131.2.123.2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 31 lipca 2013 r. 

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

(Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1  oraz 28 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

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

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

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

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr XL/274/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza w Giedlarowej oraz terenów przyległych. 

Uzasadnienie  

W dniu 25 czerwca 2013r. Rada Gminy Leżajsk podjęła uchwałę Nr XL/274/2013 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza w Giedlarowej oraz terenów 

przyległych. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 2  lipca 2013r. 

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego narusza ustalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Leżajsk, co jest niezgodne z art. 15 ust. 1  i art. 20 ust. 1  ustawy 

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

zm.). Niezgodne z kierunkami wyznaczonymi w studium są ustalenia planu dopuszczające zalesienia na 

terenach rolniczych oznaczonych symbolem R. W szczególności niewłaściwe jest ustalenie zawarte  

w §15 ust. 2  uchwały dotyczące „zalesień gleb V i VI kl”, gdyż jest ono sprzeczne z podstawowym 

przeznaczeniem terenu rolniczego R. Zgodnie z art. 15 ust. 2  pkt 1  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), w planie określa się obowiązkowo 

linie rozgraniczające terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, co nie zostało 

uwzględnione w ustaleniach dla tego terenu, który można zagospodarować pod użytkowanie rolnicze lub leśne. 

Ponadto nieprawidłowe i sprzeczne z obowiązującą ustawą z dnia 3  lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. U. z 2004r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) jest lokalizowanie urządzeń i obiektów na gruntach, 

które są gruntami rolnymi w rozumieniu art. 2  tejże ustawy, gdyż może to powodować zmianę 

zagospodarowania terenu z obejściem jej przepisów. W tym konkretnym wypadku, z uwagi na występowanie 

gruntów klas III – nie jest możliwe dowolne dopuszczanie „urządzeń infrastruktury” czy też „obiektów małej 

architektury, reklam”. Niewłaściwe są również zapisy zastosowane w §15 ust. 3  uchwały, gdyż nie wiadomo, 

w jaki sposób plan miejscowy ma „utrzymać” istniejące zagospodarowanie, jeśli nie jest ono wprost na rysunku 

planu zaznaczone. 

Ponadto nieprawidłowy jest zapis zawarty w § 5  pkt 1  lit a uchwały dotyczący uwzględnienia 

uwarunkowań z uwagi na położenie w obrębie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdyż 

ustalenia planu powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 

z uwagi na położenie w obszarze podlegającym ochronie, co wynika z § 4  rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587); plan jako akt prawny musi być zrozumiały 

i jednoznaczny, natomiast z w.w zapisu nie wynika na czym ma polegać „uwzględnienie uwarunkowań”. 

Nieprawidłowe są również zapisy zawarte w §8, §9 i §10 dotyczące określenia obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej, gdyż odnoszą się w licznych odwołaniach do „zgodności z przepisami odrębnymi”, 

co nie jest ustaleniem stanowiącym, i wyłącznie stanowi przypomnienie o stosowaniu obowiązujących 

przepisów prawa. 

Ponadto w treści uchwały m. in. w §8, §9 i §20 znajdują się ustalenia dotyczące lokalizacji  

elementów sieci na „warunkach określonych przez zarządcę dróg” lub też „za zgodą zarządcy sieci”,  

co również jest nieprawidłowe, gdyż wykracza poza zakres planu określony w art. 15 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz narusza §4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który ustala konkretne wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń 

projektu tekstu planu miejscowego. 

Niewłaściwe są ustalenia odnoszące się do terenu MN, gdyż na przedmiotowym terenie można 

lokalizować zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę usługową i handlową, której dopuszczenie nie zostało 

w żaden sposób sprecyzowane. 

W §17 ust. 3  pkt 2  uchwały niejasno określono dostępność do drogi publicznej, gdyż mowa jest tylko 

o drogach wewnętrznych i ciągach pieszo – jezdnych, natomiast droga publiczna określona symbolem KDG 

znajduje się w innym obszarze rysunku planu. 

W §17 ust. 3  pkt 3  uchwały, określono parametry dla dopuszczonej kaplicy i domu 

przedpogrzebowego, jednak brak jest linii zabudowy oraz określenia wielkości powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki lub terenu, co jest wymagane zgodnie z §4 pkt 6  rozporządzenia Ministra 

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

zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalone w planie dostępności do dróg publicznych są również nieprecyzyjnie określone w odniesieniu 

od innych terenów np. W i T. 

Zauważyć należy, że oznaczenia poszczególnych terenów nie zawierają numerów wyróżniających ich 

spośród innych terenów, co z kolei narusza §4 pkt 1  ww. rozporządzenia. 

Nieprawidłowe jest wyznaczanie w granicy planu linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu 

i różnych zasadach zagospodarowania, gdyż plan nie określa przeznaczenia poza jego granicami. 

Zbędnie określono w słowniczku uchwały w §2 co się rozumie przez „wysokość budynków”, gdyż 

sposób w jaki należy ustalać wysokość budynków określony został przez § 6  Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W związku z powyższym Rada 

Gminy nie powinna go modyfikować dla własnych potrzeb, w tym wypadku planu miejscowego. 

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego stwierdzono brak dowodów  

zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej o przystąpieniu do sporządzania projektu planu, co narusza 

art. 3  ust. 1  pkt 11 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. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) oraz braki w znajdujących się w dokumentacji planistycznej wykazach 

uzgodnień oraz opinii, gdyż nie uwzględniono w nich dat udostępnienia projektu planu do uzgodnień lub 

opiniowania. 

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, o których mowa 

w art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i mogą stanowić podstawę do stwierdzenia 

nieważności uchwały. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 1  lutego 

2010 r., sygn. akt: II SA/Kr 1207/09 („Wspólnota” 2010/11/44 ), rada może swobodnie określać kierunki 

zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że przestrzega ram swego władztwa określonego w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Zwrócić należy uwagę, że plan narusza zasady sporządzania planu, wobec powyższego ma 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 
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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 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. 

Biorąc powyższe pod uwagę należało stwierdzić nieważność uchwały Rady Gminy Leżajsk  

Nr XL/274/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

rozszerzenia cmentarza w Giedlarowej oraz terenów przyległych. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie  

ul Kraszewskiego 4  A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania. 

 

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Janusz Olech 

Otrzymują:  

1. Wójt Gminy Leżajsk  

2. Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk  
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