
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.147.2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 3 października 2013 r. 

Na podstawie art. 85 ,86 i 91 ust. 1  ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., 

poz. 594 ze zm.)  

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Nr XXXV/244/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – 

część I.  

UZASADNIENIE  

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie dokonała zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I.  

W podstawie prawnej uchwały powołano przepis art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ) oraz art. 20 ust. 1  w związku z art. 27 ustawy 

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

kolejności należy podkreślić, iż w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rada gminy, zgodnie z brzmieniem art. 28 cyt. wyżej ustawy, musi kierować się zasadami 

sporządzania planu miejscowego, określonymi w tej ustawie oraz zachować właściwy tryb jego sporządzania.  

Organ nadzoru oceniając uchwałę Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Nr XXXV/244/2013 z dnia 

30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miejscowości Nowy Żmigród część I stwierdził, że przedmiotowa uchwała narusza w sposób istotny zasady 

sporządzania planu, o których mowa w cyt. wyżej art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, albowiem ustalenia planu zawarte w § 3 pkt 3 uchwały zmieniającej wykraczają poza zakres 

określony uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości 

Nowy Żmigród – część I. Zgodnie z art. 14 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu, w której określiła 

zakres i granice obszaru objętego projektem zmiany planu, zaś w uchwale uchwalającej przedmiotową zmianę 

planu znalazły się ustalenia dotyczące całego terenu obowiązującego planu miejscowego, a nie terenów 

dotyczących zmiany planu oznaczonych symbolem MNU1, MNU2 i MNU3. W związku z powyższym, 

w ocenie organu nadzoru zostały w tym wypadku naruszone zasady sporządzania planu, gdyż ustalenia zmiany 

planu powinny dotyczyć jedynie terenów objętych tą zmianą.  

Dodatkowo zdaniem organu nadzoru niewłaściwe i wzajemnie sprzeczne są zapisy dotyczące jednorazowej 

opłaty od wzrostu wartości nieruchomości zawarte w § 80 uchwały zmiany planu, albowiem zapis zawarty 

w ust. 1  dotyczy całego terenu planu miejscowego, w tym także terenów oznaczonych symbolem MNU1, 

MNU2, MNU3, natomiast w ust. 3  odrębnie ustalono odmienną stawkę procentową dla tego terenu.  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 października 2013 r.

Poz. 3324



Również niewłaściwie sporządzono załącznik graficzny do uchwały zmiany planu na fragmencie rysunku 

planu, gdyż zmiana planu winna być wykonana w sposób określony w ustawie lub ewentualnie umożliwiający 

korzystanie z dokumentu w sposób jednolity; tak więc właściwą formą sporządzenia załącznika graficznego – 

rysunku zmiany planu jest jego sporządzenie zgodnie z art. 16 ust. 1 i stosownie do art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na kopii mapy zasadniczej. Z kolei przy 

sporządzaniu częściowej zmiany planu na mapie, konieczne jest dołączeniu kopii rysunku planu (w wersji 

poglądowej) z oznaczeniem obszaru objętego zmianą planu i wszystkich dotychczasowych zmian.  

Ponadto w przedmiotowej uchwale występują następujące nieprawidłowości:  

1) niezrozumiałe jest ustalenie zawarte w § 3  pkt 2  uchwały zmieniającej dotyczące odprowadzenia ścieków 

przemysłowych w kontekście terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z usługami;  

2) niewłaściwa jest treść § 3  pkt 4  uchwały zmieniającej, gdyż odnosi się do terenów, które zostały 

całkowicie wykluczone z ustaleń planu (MN 8  i MN 16);  

3) niewłaściwie ustalono obowiązującą linię zabudowy dla budynków, w linii rozgraniczającej drogi 

dojazdowej, w ramach terenu oznaczonego symbolem MNU3, gdyż ustalenie to nie spełnia wymogów 

art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) dotyczących 

usytuowania obiektów budowlanych przy drogach publicznych;  

4) brak na załącznikach graficznych oznaczeń dróg publicznych, do których odnosi się część ustaleń uchwały 

zmiany planu, np. w zakresie dostępności komunikacyjnej terenów oznaczonych symbolem MNU1 

i MNU2;  

Przedstawione wyżej uchybienia stanowią w ocenie organu nadzoru naruszenie zasad sporządzania planu 

miejscowego, o których mowa w art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a takie 

naruszenie powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Z tych też względów należało 

stwierdzić nieważność uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Nr XXXV/244/2013 z dnia 30 sierpnia 

2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości 

Nowy Żmigród część I.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy 

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

  

 

 z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

Janusz Olech 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wójt Gminy Nowy Żmigród  

2. Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie  
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