
 

 

 
WOJEWODA LUBELSKI 

 

  

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.173.2014 

Wojewody Lubelskiego 

z dnia 18 kwietnia 2014 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Lublin Nr 1018/XXXIX/2014 z dnia 13 marca 

2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin 

część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej), w części obejmującej: 

- § 10 ust. 6 pkt 9 uchwały w brzmieniu: „VIA 17MN”; 

- § 36 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; 

- § 37 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; 

- § 38 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; 

- § 40 ust. 5 pkt 3 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Rady Miasta Lublin Nr 1018/XXXIX/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część VIA (Bronowice – rejon ul. 

Łęczyńskiej), w części obejmującej: 

- § 10 ust. 6 pkt 9 uchwały w brzmieniu: „VIA 17MN”; 

- § 36 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; 

- § 37 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; 

- § 38 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”; 

- § 40 ust. 5 pkt 3 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której”. 
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 Uzasadnienie 

 

 Uchwała Nr 1018/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin została doręczona organowi nadzoru w dniu 

20 marca 2014 r. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Lublin uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Lublin część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej). 

W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871). 

Na mocy art. 4 ust. 2 tej ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało 

zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku 

przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 19 lutego 2009 r., 

a zatem zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe. 

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności 

z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 

załączniki do uchwały. 

Zgodnie zaś z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 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. 

Jak wskazuje orzecznictwo sądowoadministracyjne, zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczą 

problematyki merytorycznej, związanej ze sporządzeniem takiego aktu, a więc zawartości aktu 

planistycznego (część tekstowa i graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów 

dokumentacji planistycznej. W odniesieniu do planu miejscowego jego zawartość określają przepisy 

art. 15 ust. 1, art. 17 pkt 4 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przedmiot (a więc ustalenia) określa art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy, natomiast standardy dokumentacji 

planistycznej (materiały planistyczne, skalę opracowań kartograficznych, stosownych oznaczeń, 

nazewnictwa, standardów oraz sposobów dokumentowania prac planistycznych) określa rozporządzenie 

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

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

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała we wskazanym zakresie została podjęta z naruszeniem 

zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w brzmieniu 

dotychczasowym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy. 

Powyższy przepis znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

Nie ulega wątpliwości, że Rada ustalając parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy winna określić 

ustalone wskaźniki w sposób jednoznaczny. 

Akt prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, musi spełniać szereg ustawowych wymogów. 

Zawarte w nim normy, poprzez swoją budowę, winny zapewnić jednoznaczność w ich odbiorze przez 
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wszystkich adresatów jego zapisów, jak również gwarantować wysoki stopień przewidywalności skutków 

realizacji tych zapisów. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że zamieszczanie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego regulacji nieprecyzyjnych co do możliwego sposobu zagospodarowania 

objętych nimi nieruchomości, stanowi naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, skutkujące 

nieważnością uchwały w części zawierającej taką regulację (wyrok NSA z 2.12.2010 r., II OSK 2096/10, 

cboisa; akceptowane przez D. Gorzelak-Maciak w: red. Z. Niewiadomski, Studium zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz plan miejscowy w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego, Warszawa 

2012 s. 42). 

W § 10 ust. 6 pkt 9 przedmiotowej uchwały ustalono minimalny udział procentowy powierzchni 

biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej dla terenów VIA 11MN, VIA 

12MN, VIA 14 MN, VIA 15MN, VIA 16MN, VIA 17MN, VIA 18MN: nie mniej niż 40%; 

Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt 10 uchwały, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, 

liczonej w stosunku do powierzchni działki budowlanej dla terenu VIA 17MN wynosi zaś: nie mniej niż 

30%. 

Ustalenie w powyższych zapisach dwóch różnych wartości udziału procentowego powierzchni 

biologicznie czynnej dla terenu VIA 17MN skutkuje brakiem możliwości takiego odczytania sposobu 

zagospodarowania tego terenu, aby możliwe było pozbawione wątpliwości interpretacyjnych stosowanie 

planu. 

Jak wynika z wyjaśnień przedłożonych w toku postępowania nadzorczego przez Prezydenta Miasta 

Lublin pismem z dnia 15 kwietnia 2014r., znak: PL-RT-I.670.6.2014, „zapis pkt 9 (ustalenie powierzchni 

biologicznie czynnej dla terenu VIA 17MN) został zmieniony w wyniku uwzględnienia opinii złożonych po 

pierwszym wyłożeniu do wglądu publicznego, w trakcie drugich uzgodnień – wyłączono wówczas 

z sekwencji terenów wymienionych w pkt 9 teren VIA 17 MN i wprowadzono pkt 10 ustalając dla tego terenu 

powierzchnię biologicznie czynną innej wartości, zapominając o usunięciu stosownego symbolu z zapisów 

pkt 9”. 

W ocenie organu nadzoru, zaistniała w opisany sposób rozbieżność w ustaleniach planu w zakresie 

określenia udziału powierzchni biologicznie czynnej dla terenu VIA 17MN nie może być uznana za 

nieistotny błąd, który może zostać usunięty w drodze interpretacji na korzyść inwestora, jak to przyjęto 

w przedłożonych wyjaśnieniach. 

Wyłącznie rada gminy jest uprawniona do ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania oraz zabudowy i tegoż prawa nie może scedować na inny podmiot. Tym bardziej 

nie można przekazywać uprawnień do decydowania o ostatecznym kształcie określonych postanowień planu 

adresatom norm prawnych zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (por. m. in. 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2013 r., II SA/Wr 110/13). 

Ustalenie udziału powierzchni biologicznie czynnej należy do obligatoryjnych wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zatem powinno być jednoznacznie określone w planie. 

Powyższe stanowisko, w kontekście przedłożonych wyjaśnień uzasadnia stwierdzenie nieważności 

§ 10 ust. 6 pkt 9 uchwały w brzmieniu: „VIA 17MN” jako podjętego z naruszeniem zasad sporządzania 

planu miejscowego określonych w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Za naruszenie zasad określonych w powołanych przepisach uznać bowiem należy nie tylko brak ustaleń 

we wskazanym zakresie w uchwalonym planie miejscowym, ale także określenie dwóch różnych 

wskaźników zagospodarowania terenu dla tego samego terenu. 

Przedmiotowy plan wprowadza „strefę szczególnej przestrzeni publicznej”, która zgodnie z rysunkiem 

planu obejmuje tereny: VIA 4KDL-G, VIA 11 KDD-G, VIA 9 KDD-G, VIA 6KX, VIA 5KX1 oraz VIA 

4 KX. 

Wyznaczenie strefy ma przy tym charakter informacyjny (§ 4 ust. 4 uchwały oraz legenda rysunku planu, 

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały). 
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Jednocześnie, w części tekstowej plan zawiera ustalenia obejmujące wprowadzenie na określonych 

terenach w wyznaczonej strefie szczególnej przestrzeni publicznej (oznaczonej graficznie na rysunku planu) 

określonych nakazów i zakazów. Dotyczy to terenów VIA 3aKDZ-P i VIA 3bKDZ-P (§ 36 ust. 5 pkt 

4 uchwały); VIA 4KDL-G (§ 37 ust. 5 pkt 4 uchwały); VIA 9KDD-G i VIA 11 KDD-G (§ 38 ust. 5 pkt 

4 uchwały) oraz VIA 5KX1 (§ 40 ust. 5 pkt 3 uchwały). 

Zgodnie z tekstem planu, „na terenach VIA 3aKDZ-P i VIA 3bKDZ-P wyznacza się (oznaczoną graficznie 

na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której obowiązuje: (…)” - § 36 ust. 5 pkt 

4 uchwały; „na terenie VIA 4KDL-G wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę 

szczególnej przestrzeni publicznej, w której obowiązuje: (…)” - § 37 ust. 5 pkt 4 uchwały; „na terenach VIA 

9KDD-G i VIA 11 KDD-G wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej 

przestrzeni publicznej, w której obowiązuje: (…)” - § 38 ust. 5 pkt 4 uchwały; „na terenie VIA 5KX1 

wyznacza się (oznaczoną graficznie na rysunku planu) strefę szczególnej przestrzeni publicznej, w której 

obowiązuje: (…)” - § 40 ust. 5 pkt 3 uchwały. 

Z ww. ustaleń tekstu planu wynika, iż ustalone nakazy i zakazy obowiązują w wyznaczonej strefie 

szczególnej przestrzeni publicznej, oznaczonej graficznie na rysunku planu. 

W ocenie organu nadzoru, naniesienie strefy szczególnej przestrzeni publicznej na rysunku planu jako 

elementu informacyjnego, nie będącego ustaleniem planu zaś w tekście planu ustalenie nakazów i zakazów 

obowiązujących w oznaczonej graficznie strefie stanowi sprzeczność pomiędzy ustaleniami planu 

a załączonym do niego rysunkiem planu. 

Zaistniała bowiem sytuacja, w której na rysunku naniesiono informacyjnie strefę szczególnej przestrzeni 

publicznej, która została ustalona i określona w tekście przedmiotowej uchwały jako obowiązująca i dla 

której zostały zawarte ustalenia. 

Dodatkowo należy stwierdzić, że ustalenia zawarte w § 36 ust. 5 pkt 4 uchwały dotyczące wyznaczenia 

strefy szczególnej przestrzeni publicznej na terenach VIA 3aKDZ-P i VIA 3bKDZ-P, nie znajdują 

odzwierciedlenia na rysunku planu, bowiem na terenach tych nie naniesiono stosownego oznaczenia 

graficznego, co potwierdza brak spójności części tekstowej i graficznej planu w zakresie wyznaczenia strefy 

szczególnej przestrzeni publicznej. 

Analiza regulacji art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala 

stwierdzić, że załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały i odzwierciedla w sposób graficzny 

tekstowe ustalenia planu. 

Projekt planu musi zawierać część tekstową i graficzną. Przepisy ustawy oraz rozporządzenia Ministra 

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

zagospodarowania przestrzennego określają skalę planu oraz wymagany zakres projektu planu miejscowego 

w części tekstowej i graficznej. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia projektem planu miejscowego 

jest projekt tekstu planu miejscowego i projekt rysunku planu miejscowego. Tekst planu miejscowego 

stanowi treść uchwały rady gminy i jego redakcja przybiera postać przepisów prawnych. Rysunek planu jest 

załącznikiem graficznym do uchwały w sprawie planu miejscowego. 

Ponadto przepisy ww. rozporządzenia przewidują, iż projekt rysunku planu miejscowego może zawierać 

w razie potrzeby oznaczenia elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami projektu planu 

miejscowego (§ 7 pkt 9). 

Przyjmując, że część graficzna planu stanowi uszczegółowienie części tekstowej i ma moc wiążącą, to 

postanowienia planu należy odczytywać łącznie, uwzględniając zarówno część tekstową, jak i graficzną. 

Tym samym oczywistym jest, że nie może być rozbieżności pomiędzy częścią tekstową planu a rysunkiem 

(por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 13 października 2009 r., sygn. akt II 

SA/Lu 393/09). 

Brak spójności pomiędzy ustaleniami części tekstowej planu a rysunkiem planu narusza zasady 

sporządzania planu miejscowego opisane w cytowanych wyżej przepisach i w konsekwencji powoduje 

nieważność regulacji, w których taka niezgodność występuje. 

W odniesieniu do powyższych ustaleń, w wyjaśnieniach przedłożonych w toku postępowania 

nadzorczego pismem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 kwietnia 2014 r., podniesiono, iż wszystkie 

określone w tekście uchwały nakazy wprowadzono w odniesieniu do konkretnych terenów i wpisano 
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w kartach terenów, natomiast oznaczenie graficzne strefy szczególnej przestrzeni publicznej ma jedynie 

charakter uzupełniający i pełni rolę pomocniczą w stosunku do ustaleń obowiązujących planu. 

Wyjaśnienia te winny zostać uwzględnione w zakresie, w jakim wskazują na uprawnienie gminy do 

ustalenia zasad zagospodarowania terenów objętych planem. Władztwo planistyczne gminy obejmuje 

niewątpliwie prawo do wprowadzania określonych ograniczeń w korzystaniu z terenów, w tym nakazów 

i zakazów w zakresie zasad zagospodarowania. 

Niemniej jednak zawarcie w części tekstowej planu zapisów w brzmieniu rozstrzygającym 

o wyznaczeniu strefy szczególnej przestrzeni publicznej, w której obowiązują określone nakazy i zakazy 

przy jednoczesnym naniesieniu tej strefy na rysunku planu wyłącznie jako elementu informacyjnego 

przesądza o sprzeczności we wskazanym zakresie ustaleń tekstu planu i rysunku planu, co stanowi – jak już 

wyżej wykazano – naruszenie zasad sporządzania planu. 

Przedłożone wyjaśnienia zasługują także na uwzględnienie w zakresie dotyczącym zakwestionowanych 

przez organ nadzoru postanowień § 8 ust. 9 pkt 4 lit. b; § 11 ust. 9 pkt 4 lit. b; § 13 ust. 9 pkt 2 lit. b; 

§ 14 ust. 9 pkt 1 lit. b; § 16 ust. 9 pkt 6 lit. b; § 17 ust. 9 pkt 4 lit. b. Ponowna analiza ustaleń planu 

w kontekście przedstawionego stanowiska Prezydenta Miasta Lublin wykazała, że brak podstaw do 

stwierdzenia nieważności tych postanowień. 

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1018/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin we 

wskazanym zakresie jest uzasadnione. 

 Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

Otrzymują: 

1) Prezydent Miasta Lublin 

2) Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

  

 

 Wojewoda Lubelski 

 

 

Wojciech Wilk 
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