
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IFIII.4131.18.2013 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 2 lipca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 28 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (test jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XXXV/220/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów, 

z powodu istotnego naruszenia prawa.  

Uzasadnienie  

Rada Gminy Lubomia w dniu 21 maja 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów. Planem tym objęto 

22 tereny położone w sołectwach Lubomia, Syrynia i Grabówka. Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 cyt. 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Lubomia pismem z dnia 28 maja 

2013 r. nr RO.0711.7.2013.KD, przekazał organowi nadzoru wymienioną na wstępie uchwałę wraz 

z załącznikami, w celu zbadania jej zgodności z przepisami prawa. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach niniejsza uchwała wpłynęła dnia 03 czerwca 2013 r. Natomiast dokumentację prac 

planistycznych przekazano pismem z dnia 04 czerwca 2013 r. nr RI.7621.1.2013.SL, którą dostarczono 

w dniu 06 czerwca 2013 r.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesłankami 

stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub w części są: naruszenie zasad sporządzania planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu sporządzania planu oraz naruszenie właściwości organów w tym 

zakresie. Nie budzi wątpliwości, że naruszenie zasad wywołuje najdalej idące konsekwencje, gdyż podstawę 

dla unieważnienia uchwały daje w tym przypadku każde naruszenie prawa.  

Przedmiotowa uchwała w ocenie organu nadzoru narusza zasady sporządzania planu miejscowego 

wynikające z przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

Z analizy wyżej wymienionej dokumentacji prac planistycznych wynika, iż granice obszaru objętego 

planem są niezgodne z granicami określonymi w intencyjnej uchwale nr XXIII/138/2012 z 28 czerwca 

2012 r. Poza granicami opracowania ustalonymi w załączniku graficznym nr 15 uchwały intencyjnej, 

w załączniku graficznym nr 19 planu miejscowego przyjetego uchwałą Nr XXXV/220/2013 znalazły się 

tereny oznaczone jako: 19B/1MN-19B/9MN, 19B/1ZM-19B/4ZM, 19B/1ZŁ-19B/6ZŁ, 19B/1WS, 

19B/1KDD, 19B/2KDD i tereny zamknięte, oraz części terenów 19B/11MN, 19B/7ZŁ i 19B/3KDD. Poza 

rozszerzeniem granic opracowania w stosunku do uchwały intencyjnej, uchwałodawca dla wskazanych 

terenów, wprowadził do treści uchwały także szereg ustaleń zarówno w części przepisów ogólnych jak 

i szczegółowych, prowadząc do rażącego naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego.  
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Z powołanych powyżej przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje określony obszar gminy wyznaczony 

granicami uchwały o przystąpieniu do jego sporządzenia. Oznacza to, że organ planistyczny, uchwalając 

określony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie ma kompetencji do ustalania 

przeznaczenia terenów znajdujących się poza obszarem objętym granicami tego planu, określonymi 

w uchwale intencyjnej. Nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego o przeznaczeniu gruntów, które nie znajdują się w granicach obszaru objętego ustaleniami 

tego planu. Do kompetencji organu wykonawczego gminy należy jedynie sporządzenie projektu planu dla 

terenów jednoznacznie określonych przez radę gminy w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu 

miejscowego. Braki uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu w tym zakresie nie dają 

kompetencji organowi wykonawczemu do zastępowania rady i wyznaczania wspominanych granic.  

Potwierdzeniem tezy jest wyrok z dnia 04 listopada 2008 r. sygn. Akt II SA/Bk 394/08 Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Białymstoku: "Organ planistyczny nie może w ramach ustaleń, wykroczyć poza 

granice opracowania planu wyznaczone uchwałą intencyjną. Obszar objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego zawsze powinien pokrywać 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" (podobnie też orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, 

wyrok z dnia 9 maja 2005 r. sygn. Akt. II SA/Kr 780/05).  

Należy zaznaczyć, że gmina może zmieniać granice obszaru objętego planem, jednakże tego rodzaju 

stanowisko powinno być wyrażone w formie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzenia mpzp, która winna wyraźnie określać na czym wprowadzona zmiana polega i jaki jest 

dokładnie jej zakres.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że uchwała Rady Gminy Lubomia Nr XXXV/220/2013 z dnia 

21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Lubomia dla określonych terenów narusza wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym przepisy, 

w związku z czym wydanie niniejszego rozstrzygnięcia stało się konieczne i uzasadnione zatem należało 

orzec, jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Śląskiego, w terminie 

30 dni od jego doręczenia.  
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Igor Śmietański 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Rada Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia  

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) ad acta- JS 
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