
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr WN - II. 4131.1.28.2014
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2014 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 596) stwierdza się nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 
2014 r. Nr XLII/599/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
dzielnicy Jazy w Niepołomicach w części tj. w zakresie jej § 13 ust. 2.

Uzasadnienie

Rada Miasta Niepołomice w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę Nr XLII/599/14 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach. Uchwała 
została przekazana do oceny nadzorczej w dniu 4 lipca 2014 r.

Przedłożone Wojewodzie Małopolskiemu do oceny zgodności z prawem, dokumenty planistyczne 
oceniono w zakresie spełnienia wymogów przepisów prawa dotyczących zawartości i treści przedmiotowej 
uchwały, kompletności i zawartości dokumentacji prac planistycznych, prawidłowości wykonania czynności 
procedury sporządzania planu miejscowego.

Po analizie przedłożonej dokumentacji planistycznej w zakresie jej zawartości stwierdzono, że jest ona 
kompletna. Przeprowadzono również analizę przedmiotowego planu miejscowego w zakresie trybu jego 
sporządzania, który został uznany przez organ nadzoru za prawidłowy.

Niemniej jednak po dokonaniu analizy zawartości i treści przedmiotowej uchwały wraz z załącznikami 
organ nadzoru powziął wątpliwości dotyczące zgodności zapisu § 13 ust. 2 uchwały z przepisami ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.)

Pismem z dnia 29 lipca 2014 r. roku organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta Niepołomice o wszczęciu 
postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały XLII/599/14. Organ nadzoru 
poinformował w ww. piśmie, iż wedle jego wstępnej oceny zapis § 13 ust. 2 analizowanej uchwały narusza 
obowiązujący porządek prawny, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

Zawiadomienie przekazano również do wiadomości Burmistrza Miasta Niepołomice.

W wyniku dokonanej oceny rzeczonej uchwały w aspekcie jej zgodności z prawem, organ nadzoru 
kwestionuje dopuszczalność części zapisów uchwały  tj. § 13 ust. 2 jako naruszającego w jego ocenie 
obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym.

Zgodnie z powyższym zapisem w granicach ochrony archeologicznej obowiązuje nakaz prowadzenia 
wszelkich prac ziemnych związanych z robotami budowlanymi pod nadzorem archeologicznym.

W myśl art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (t.j. z 2012 r. Nr 
647 z późn. zm.) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Ustalenia te powinny wskazywać 
obiekty i tereny chronione ustaleniami planu miejscowego, a także zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu ww. terenów, o czym stanowi § 4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.Nr 164, poz. 1587).

Jednakże przepisy powyższe nie nadają radzie gminy uprawnień do wprowadzenia do zapisów planu 
obowiązków czy procedur nieprzewidzianych przepisami prawa ani tym bardziej nakładania obowiązków 
sprzecznych z przepisami rangi ustawowej. Podkreślenia wymaga, iż wyliczenie materii zawarte 
w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlegających regulacji 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma charakter enumeratywny, a tym samym 
wyklucza dopuszczalność określenia przedmiotu regulacji przez rade gminy.

Ochrona zapisami planu miejscowego jest, zgodnie z przepisem art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, jedną z form ochrony zabytków (obok wpisu do rejestru zabytków, uznania za 
pomnik historii lub utworzenia parku kulturowego).

W planie miejscowym uwzględnia się wszystkie formy ochrony zabytków, w szczególności mając na 
uwadze ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz parków kulturowych – 
art. 19 ust. 1 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uwzględnienie interesów ochrony wspomnianych zabytków następuje w planach miejscowych poprzez 
ustalenie odpowiedniego przeznaczenia oraz zapisów dotyczących zagospodarowania terenu, na którym 
znajduje się zabytek. Granice ww. form ochrony zabytków często ujawnia się na rysunku planu 
miejscowego jako treść informacyjną, bowiem jeśli chodzi o zabytki wpisane do rejestru, pomniki historii 
czy parki kulturowe, plan miejscowy jest aktem, w którym należy je uwzględnić – nie stanowi jednak 
podstawy ich ochrony, która odbywa się na mocy aktów ustanawiających daną formę ochrony zabytku – tj. 
decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisie do rejestru zabytków, rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej o uznaniu za pomnik historii lub uchwały rady gminy o utworzeniu parku 
kulturowego oraz przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Plan miejscowy może również swoimi ustaleniami ustanowić ochronę obiektów lub terenów 
stanowiących dziedzictwo kulturowe, a nieobjętych innymi formami ochrony zabytków. W tym zakresie 
plan miejscowy odgrywa rolę prawotwórczą w zakresie ochrony zabytków, ustalając warunki ich ochrony 
poprzez określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów uznanych za 
zabytkowe na mocy ustaleń planu miejscowego. Ochroną w formie ustaleń planu miejscowego obejmowane 
są zabytki nieruchome, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej na mocy przepisu 
art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) oraz inne obiekty lub tereny uznane przez społeczność lokalną za jej dziedzictwo kulturowe.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt planu miejscowego części dzielnicy Jazy w Niepołomicach, 
stwierdzić należy, że ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego zawarte są w §§ 11 - 14 przedmiotowej uchwały. Wynika 
z nich, że w obszarze objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji 
zabytków, kapliczki i krzyże uznane za dobra kultury oraz stanowisko archeologiczne, dla którego 
ustanowiono strefę ochrony archeologicznej. Strefa ta obejmuje swym zasięgiem fragment terenu rolnego, 
oznaczonego w planie miejscowym symbolem 8R.

W tym kontekście za niezgodny z prawem należy uznać zapis § 13 ust. 2 przedmiotowej uchwały, którym 
dla terenów położonych w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej nałożono obowiązek 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych związanych z robotami budowlanymi pod nadzorem 
archeologicznym. Co prawda, wspomniana strefa znajduje się w terenie rolnym, którego podstawowym 
przeznaczeniem są uprawy rolne, zakrzewienia i zadrzewienia, jednak w terenach tych dopuszczono 
również lokalizację dróg dojazdowych, obiektów i urządzeń sieci infrastruktury technicznej, a także 
niekubaturowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, zatem występuje prawdopodobieństwo 
prowadzenia prac ziemnych związanych z robotami budowlanymi.

Zakres ochrony zabytków archeologicznych i obowiązki wynikające z niej dla inwestorów są precyzyjnie 
określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zasad sporządzania planów miejscowych (art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w związku z § 4 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), ustalenia planu miejscowego powinny określać 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów związane z ochroną dziedzictwa 
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kulturowego i zabytków, wyznaczając ramy dla zagospodarowania terenów ważnych pod względem 
zabytkowym i kulturowym.

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami szczegółowo wskazują, jakie szczególne 
warunki należy spełnić przy prowadzeniu prac ziemnych na terenie, na którym znajdują się zabytki 
archeologiczne. Przepis art. 31 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy stanowi, że inwestor zamierzający wykonać roboty 
ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się 
zabytki archeologiczne, jest zobowiązany pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, 
jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony zabytków archeologicznych. Zakres 
i rodzaj badań archeologicznych ustalany jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w drodze 
decyzji administracyjnej wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub 
zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, 
zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. W przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami nie ma natomiast mowy o konieczności ustalania nadzoru archeologicznego.

Ponieważ plan miejscowy nie powinien wkraczać w materię uregulowaną w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa ani ustanawiać dodatkowych obowiązków, nie przewidzianych 
przepisami powszechnie obowiązującymi, nakazanie ustaleniem § 13 ust. 2 opiniowanej uchwały nakazu 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych związanych z robotami budowlanymi pod nadzorem 
archeologicznym budzi wątpliwości co do przekroczenia władztwa planistycznego oraz naruszenia 
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (por. wyroki WSA w Krakowie: II SA/Kr 
562/14 z 26 czerwca 2014 r. i II SA/Kr 693/14 z 8 lipca 2014 r.).

Niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego stosownie do postanowień art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

 

 
z up. Wojewody Małopolskiego

Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru 
Radca Prawny

Rada Prawny Artur Słowik
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