
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.79.2013.AMŚ 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), stwierdzam nieważność uchwały  

Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza.  

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 21 listopada 2013 r. Rada Gminy Lubsza, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęła 

uchwałę Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza.  

Wyżej wymieniona uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 11 grudnia 2013 r. (znak sprawy 

RG.0008.M.2013.2) w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy  

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, organ nadzoru, pismem z 18 grudnia 2013 r., na podstawie 

art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zawiadomił Przewodniczą-

cego Rady Gminy Lubsza o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego.  

Wszczęcie postępowania nadzorczego nastąpiło z powodu braku zgodności terenów objętych uchwaloną 

zmianą przedmiotowego planu z obszarem ujętym w uchwale Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Lubsza  

z 19 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubsza.  

Ponadto w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego wskazano na późny termin przedłożenia Wo-

jewodzie powyższej uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny jej zgodno-

ści z przepisami prawa. Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym organ wykonawczy gminy obowiązany 

jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Sesja Rady Gminy Lubszy 

odbyła się 21 listopada 2013 r. Uchwała Rady Gminy wpłynęła do organu nadzoru 28 listopada 2013 r., natomiast 

dokumentacja prac planistycznych dopiero 9 grudnia 2013 r. tj. 11 dni po wpływie do tutejszego urzędu samej 

uchwały. Organ nadzoru wskazał, iż ww. działanie powoduje istotne utrudnienia w zbadaniu uchwały wraz z za-

łącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w ustawowo określonym terminie 30 dni od dnia doręczenia 

uchwały. W efekcie powyższego, po 30 dniach od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, do obiegu prawnego mogłaby zostać dopuszczona wadliwa uchwała. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym po upływie ustawowego terminu 30 dni na skontrolowanie przez organ nadzoru uchwały, 

może ona zostać zaskarżona przez ten organ do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W konsekwencji gminie 

mogłoby grozić uchylenie uchwały przez sąd administracyjny i co za tym idzie, ewentualne wstrzymanie wykonania 

rozpoczętych już prac inwestycyjnych podjętych przez inwestorów w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłosze-

nie wydane na podstawie wadliwego planu miejscowego.  
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Organ nadzoru w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego wskazał również na błędne zasto-

sowanie przepisów prawa w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały. Zapis, iż ustalenia planu nie narusza-

ją ustaleń studium gminy Lubsza sformułowany został na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmia-

nie 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 871, poz. 130), zmieniającej ustawę  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tymczasem zgodnie z art. 4 ust. 2 tejże ustawy powinny być 

stosowane przepisy obowiązujące przed wejściem powyższej zmiany ustawy. W podstawie prawnej jak i na 

załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały zabrakło ponadto informacji o numerze uchwały w sprawie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, na które można byłoby 

się powołać. Organ nadzoru wskazuje, aby tworząc treść i załączniki do aktu prawa miejscowego organ gminy 

zobowiązany jest zapewnić jego przejrzystość, w tym sporządzenie w czytelnej technice graficznej rysunku 

planu i wyrysu ze studium gminy Lubsza umożliwiające sprawdzenie warunku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 

ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.  

Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy Lubsza możliwość czynnego udziału w prowadzonym postę-

powaniu, poprzez składanie wyjaśnień dotyczących przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie zarzutów.  

W przedmiotowej sprawie organy gminy nie złożyły stosownych wyjaśnień. Organ nadzoru podtrzymuje 

zatem swoje stanowisko, iż wszczęcie postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XLI/274/2013 Rady 

Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Lubsza było uzasadnione. Nastąpiło ono z powodu naruszenia właściwości organów upo-

ważnionych do wyznaczania granic obszaru objętego projektem planu na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, a także 

art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powyższe przepisy stanowią, iż w celu 

ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określania sposobów ich zago-

spodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a integralną częścią tej uchwał jest załącznik graficzny przedstawiający 

granice obszaru objętego projektem planu. Natomiast kompetencja do ustalania granic przyszłego opracowania 

należy jedynie do rady gminy, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako organ sporządzający projekt planu 

jest związany z tymi ustaleniami w trakcie prowadzonej procedury planistycznej. Powyższe wiąże się z kolejno 

powołanym artykułem dotyczącym naruszenia zasad sporządzenia planu miejscowego, istotnego naruszenia 

trybu jego sporządzenia, a także naruszenia właściwości organów w tym zakresie, powodujące nieważność 

uchwały rady gminy w całości lub w części. Prowadzona analiza sprawy wskazuje, iż Wójt Gminy Lubsza 

przedłożył Radzie Gminy Lubsza projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubsza, którego zasięg nie jest zgodny z granicami, wyznaczonymi w uchwale intencyjnej. Stwierdzono mia-

nowicie, iż 19 czerwca 2008 r. Rada Gminy Lubsza podjęła uchwałę Nr XXI/152/2008 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla obrębów: 

Myśliborzyce dla działek nr 100/1, 101, 107, 46, Lubsza dla działek nr 710/1, 722, 734, 571/2, 572, 304/1, 

304/4, 304/6 z wyznaczeniem drogi dojazdowej, Michałowice dla działek nr 160/3, 165/1, 204/3, 240/1, 152, 

Ciepielowice dla działki nr 468/1 w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4, 5  

do uchwały (w dokumentacji prac planistycznych znajduje się jedynie załącznik nr 1). Po podjęciu ww. uchwa-

ły, Wójt Gminy Lubsza jako organ właściwy do wykonywania prac planistycznych o podjęciu tejże uchwały  

w prasie miejscowej ogłosił tylko objęcie tymi pracami działek nr 571/2 i 572 położonych w obrębie Lubsza. 

Natomiast w obwieszczeniu zostały ujęte wszystkie lokalizacje wskazane w uchwale z 19 czerwca 2008 r. Or-

gan nadzoru wskazuje, na to iż zarówno ogłoszenie jak i obwieszczenie powinny być tożsamej w treści.  

Następnie wójt gminy Lubsza zawiadomił instytucje i organy wymienione w art. 17 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym o podjęciu uchwały Nr XXI/152/2008 z 19 czerwca 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza dla 

obrębu Lubsza dla działki nr 570, części działek nr 571/1 oraz 571/2, która wcześniej nie była wymieniona, 

(pismo nr GPD.7322-6/10 z 22.11.2010 r.).  

W następnej kolejności wójt Lubszy przedłożył wyżej wymienionym instytucjom i organom projekt planu miej-

scowego dla obrębu Lubsza do zaopiniowania i uzgadniania powołując się na uchwałę z 19 czerwca 2008 r., o przy-

stąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza (obejmujące 

działki obrębu Lubsza nr 571/1, 571/2 i 572) oraz dwie inne uchwały: Nr XLIX/325/2010 z 20 maja 2010 r. 

i Nr XLIX/323/2010 z 20 maja 2010 r. Pismo przewodnie Wójta Lubszy zostało sporządzone bez nr sprawy oraz 

daty.  
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Następnie Wójt ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubsza dla działek nr 571/2, 572 w prasie miejscowej („Głos Lubszy” z 13 marca 2013 r.)  

z pominięciem działek nr 570 i 571/1 ujętych we wcześniejszych zawiadomieniach.  

Z analizy przedstawionej dokumentacji wynika, że ostateczny przebieg granic planu został określony w toku 

sporządzania projektu planu, co spowodowało przedłożenie do uchwalenia Radzie Gminy Lubsza zmienionego 

zakresu w stosunku do uchwały inicjującej. W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru oceny pod kątem zgodno-

ści z prawem uchwały Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. oraz prawidłowości prze-

prowadzonej procedury planistycznej, należy stwierdzić, że dokonanie przez Wójta Gminy Lubsza opisanej wyżej 

zmiany w stosunku do granic obszaru określonego w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, stanowi naruszenie właściwości organów, skutkujące 

stwierdzeniem nieważności kontrolowanej uchwały. Należy podkreślić, że w świetle przepisów art. 28 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każde naruszenie właściwości organów w trakcie sporządzania 

aktu planistycznego powoduje przez organ nadzoru stwierdzenie nieważności uchwały w całości lub w części.  

Tego typu działania wójta gminy są przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych, wskazujących 

na niezgodne z prawem wkraczanie w kompetencje organu stanowiącego, czyli rady gminy. Potwierdza ten 

fakt wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 lipca 2007 r. sygn. akt II SA/Po 211/07: 

„do kompetencji organu wykonawczego gminy należy jedynie sporządzenie projektu planu dla terenów jedno-

znacznie określonych przez radę gminy w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego”,  

z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z 4 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 394/08, 

stwierdził, że: „Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zawsze powinien pokry-

wać się z obszarem zakreślonym w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia tego planu, podjętej w oparciu 

 o art. 14 ust. 1, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.  

Inny wyrok, Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 2006 r. (sygn. akt II OSK 1173/06), od-

niósł się do problemu pominięcia części obszaru uwzględnionego w uchwale o przystąpieniu: „co do zasady 

wyłączenie części obszaru z planu na finalnym etapie jego procedowania nie jest możliwe. Oznacza bowiem 

uchwalenie innego planu niż zapowiedziany uchwałą rady gminy o przystąpieniu do prac nad planem, wątpli-

wym pozostawiając aktualność dokonanych, prawem wymaganych konsultacji i uzgodnień”.  

Należy stwierdzić, że jeżeli ostateczny przebieg granic panu, w wyniku przeprowadzenia procedury planistycz-

nej, winien ulec zmianie, wówczas konieczne jest odpowiednie skorygowanie uchwały o przystąpieniu do sporzą-

dzenia tego planu. Kompetencje w tym zakresie przysługują wyłącznie radzie gminy poprzez podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. W jej efekcie granice obszaru objętego 

planem winny być tożsame z obszarem ujętym w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu.  

Wobec wykazanej wyżej niezgodności z prawem uchwały Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia  

21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, 

orzeczono jak na wstępie.  

POUCZENIE  

Na podstawie art. 98 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.), w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskar-

żone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni  

od daty jego doręczenia.  

  

 z up. Wojewody Opolskiego 

Zastępca Dyrektora 

 Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 

 

Małgorzata Kałuża-Swoboda 
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