
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II.4131.2.51.2014 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 7 kwietnia 2014 r. 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra 

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

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

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr LV/356/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Wolności, Skłodowskiej-Curie i Kruczej 

w Zagórzu. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Zagórz w dniu 26 lutego 2014 r. podjęła uchwałę Nr LV/356/2014 w sprawie Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Wolności, Skłodowskiej-Curie i Kruczej 

w Zagórzu. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru w dniu 6 marca 2014 r. Organ nadzoru oceniając 

przedmiotową uchwałę pod kątem zgodności z prawem stwierdził, że narusza ona przepisy 

art. 15 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012, poz 647 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W stosunku do tej uchwały organ nadzoru przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w trakcie, którego 

dokonał również analizy wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w dniu 3 kwietnia 

2014 r. Organ uznał, że nie będzie możliwe dokonanie korekty tej uchwały poprzez wyeliminowanie 

z obrotu prawnego jej niektórych tylko zapisów niezgodnych z zasadami sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z uwagi na specyfikę tego dokumentu. Stanowisko organu nadzoru jest 

następujące: 

W procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada gminy musi 

kierować się zasadami sporządzania planu miejscowego, określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

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

przestrzennego. Naruszenie zasad sporządzania planu lub istotne naruszenie trybu ich sporządzania, 

powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części, zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei rozporządzenie cyt. wyżej w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa wymogi 

dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu planu odnoszących się do części 

tekstowej planu jak i graficznej. 
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Wszczynając postępowanie nadzorcze, organ nadzoru zwrócił przede wszystkim uwagę na fakt, że 

nieprawidłowe są ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 pkt 2 lit. c i d uchwały dotyczące dopuszczenia zabudowy 

wielorodzinnej w ramach terenów oznaczonych symbolem 1-8 MN. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie określa się 

obowiązkowo linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, co nie zostało uwzględnione w ustaleniach dla tych terenów, na których można 

lokalizować zabudowę o różnym przeznaczeniu. Dopuszczona zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jest niezgodna z podstawową 

funkcją terenu, a dla możliwego, dopuszczalnego sposobu zagospodarowania, brak jasno ustalonych zasad 

i warunków, na jakich może ona być na danym terenie realizowana. W związku z powyższym dopuszczona 

funkcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej może stanowić wiodącą, a nawet jedyną – determinującą 

całkowity sposób zagospodarowania terenu. Brak jasno ustalonych zasad i warunków, na jakich mogą być 

w danym terenie realizowane narusza przepisy art. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, które mówią o uwzględnianiu w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. „ładu 

przestrzennego”, przez który rozumiemy „ takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość 

oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne”. W swoim wystąpieniu 

z dnia 2 kwietnia 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz wyjaśnił, że dopuszczenie lokalizacji zabudowy 

wielorodzinnej w terenach 1-5 MN wynika z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zagórz i że są to tereny już częściowo zabudowane a dopuszczona zabudowa 

wielorodzinna będzie zbliżona do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez ograniczanie 

gabarytem i parametrami. Organ nadzoru stoi jednakże na stanowisku, że przyczyny takich dopuszczeń jak 

również ich szczegółowy opis i uzasadnienie winno się znaleźć w uchwale. Dodatkowo wskazuje się, że 

kwestionowana uchwała, jako akt prawa miejscowego podlega szczególnym rygorom prawnym, ponieważ 

jej regulacje dotyczą różnych podmiotów, a w związku z tym zapisy uchwały będącej takim aktem powinny 

być jednoznaczne i nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Wymóg jasnego, precyzyjnego formułowania 

ustaleń planu jest w pewnym sensie realizacją praw i wolności obywatelskich. Zapisy zawarte w Planie 

powinny być więc dokładne, jasne i czytelne i winny wypełniać Zasady techniki prawodawczej (§ 4, § 5  

i § 6 Zasad…), a zapisy naruszające te Zasady nie mogą znajdować się obrocie prawnym. Uchwały te 

podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa i jest to dodatkowa przesłanka stwarzająca 

wymóg czytelności i jasności w zapisach planów miejscowych. 

Kolejnym kwestionowanym przez Wojewodę zapisem jest ustalenie zawarte w § 5 pkt 3 lit. d uchwały, 

dotyczące szerokości drogi 2KDD z lokalnym przewężeniem do 9 m. Powyższe narusza 

§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.  

Nr 43 poz. 430), gdyż szerokość ulicy w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 10 m dla 

klasy ulicy D. Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje w § 7 ust. 2, że wyjątkowych wypadkach, 

uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się 

przyjęcie mniejszych szerokości ulic niż podane w ust. 1, jednak pod warunkiem spełnienia wymagań, 

o których mowa w § 6. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga 

przeprowadzenia analizy obejmującej: 

1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w charakterystycznych 

przekrojach poprzecznych, 

2) sposób etapowego i docelowego odwodnienia, 

3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy, 

4) wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia, 

5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie gruntów 

o małej nośności oraz terenów zalewowych, 

6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym 

hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza. 

W swoich wyjaśnieniach Burmistrz sygnalizuje, że analiza, o której mowa 

w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie zastała wykonana, jednakże organ nadzoru wskazuje, ze winna ona być 
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załączona do dokumentacji planistycznej przedłożonej Wojewodzie z uchwałą w sprawie Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Wolności, Skłodowskiej-Curie i Kruczej 

w Zagórzu. 

Dodatkowo zauważa się, ze ustalenie zawarte w § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c Planu wykracza poza 

dopuszczalny i obowiązkowy zakres ustaleń planu określony w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zarówno ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jak i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że 

ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej powinny 

zawierać: określenie sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami,  określenie warunków 

powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz wskaźniki w zakresie sieci 

infrastruktury technicznej. Nie ma natomiast podstawy prawnej, aby w treści Planu umieszczać zakazy 

czy nakazy wykonania konkretnych czynności. Na marginesie podkreśla się, że kwestie związane 

z siecią kanalizacyjną, jako siecią infrastruktury technicznej regulowane są w przepisach odrębnych tj. 

ustawie o z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2006,Nr123, poz. 828 z późn. zm.). 

Mając na względzie wskazane przez organ nadzoru istotne naruszenia prawa w zapisach Planu, co 

spowodowało naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, należało zgodnie z art. 91 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z dyspozycją art. 28 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - stwierdzić w całości nieważność uchwały 

Nr LV/356/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic: Wolności, Skłodowskiej-Curie i Kruczej w Zagórzu. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

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

  

  

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Janusz Olech 

Otrzymuje: 

- Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz 

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu 
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