
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG-III.4130.49.2013 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 23 maja 2013 r. 

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

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

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

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XLII/274/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stara Zbelutka na terenie gminy Łagów.  

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 17 kwietnia 2013r. Rada Gminy w Łagowie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stara Zbelutka na terenie gminy Łagów.  

W dniu 13 maja 2013r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał 

Przewodniczącego Rady Gminy w Łagowie do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przedłożonych do 

uchwały zarzutów.  

Pismem z dnia 17 maja 2013r., znak: RG.0004.40.2013 Przewodniczący Rady Gminy w Łagowie złożył 

wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowości.  

Przedmiotowa uchwała opiniowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą. Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ związany był przepisem art. 4  ust. 2  ustawy z dnia 

25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, 

poz. 871), zgodnie z którym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do 

którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia a postępowanie nie zostało zakończone do dnia 

wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, a mianowicie w brzmieniu obowiązującym do 

dnia 20 października 2010r.  

Przepis art. 28 ust. 1  ustawy stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne 

naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych 

wyjaśnień organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa 

dotyczącym zasad sporządzania planu miejscowego i istotnym naruszeniem trybu jego sporządzania.  

I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego: 

1. Uchwała narusza art. 15 ust. 2  pkt 12 ustawy w związku z art. 36 ust. 4  ustawy poprzez brak ustalenia 

stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w związku z uchwaleniem planu dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW.  
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Zgodnie z art. 15 ust. 2  pkt 12 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo stawki 

procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy.  

W świetle art. 36 ust. 4  ustawy, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą, 

wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt 

pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości 

nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% 

wzrostu wartości nieruchomości.  

W § 40 uchwały wymieniono tereny, w tym tereny dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, 

dla których wartość nieruchomości wzrosła. Dla terenów dróg KDW nie podano wartości przedmiotowej 

stawki procentowej.  

Z pisma Przewodniczącego Rady Gminy Łagów z dnia 17 maja 2013r. wynika, że dla terenów dróg 

KDW ww. stawki procentowej nie ustalono, a wpisanie tych terenów do paragrafu określającego stawki 

procentowe nastąpiło przez pomyłkę. Natomiast z dokumentacji prac planistycznych, w tym z prognozy 

skutków finansowych nie wynika, że w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość terenów dróg 

wewnętrznych KDW nie wzrosła.  

2. Uchwała narusza art. 15 ust. 2  pkt 1  ustawy poprzez zastosowanie sprzecznych ustaleń planu 

dotyczących przeznaczenia terenów oraz zasad zagospodarowania terenów.  

Zgodnie z art. 15 ust. 2  pkt 1  ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie 

terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

W § 20 ust. 2  pkt 9, § 21 ust. 2  pkt 9  uchwały dla terenów zabudowy zagrodowej (oznaczonych 

symbolami: RM1, RM4 i RM7) jednym z elementów zasad zabudowy i zagospodarowania jest 

dopuszczenie budowy budynków usług podstawowych w drugiej linii zabudowy.  

Natomiast ani przeznaczenie podstawowe ani przeznaczenie dopuszczalne przedmiotowych terenów 

(§ 20 ust. 1  pkt 1  i 2  uchwały, § 21 ust. 1  pkt 1  i 2  uchwały) nie pozwala na realizację tego rodzaju 

budynków.  

II. W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:  

Uchwała narusza art. 17 pkt 8  ustawy w związku z art. 7  ust. 1  i ust. 2  pkt 1  ustawy z dnia 3  lutego 

1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) poprzez 

brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Zgodnie z art. 17 pkt 8  ustawy wójt uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze.  

Zgodnie z art. 7  ust. 1  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenia gruntów rolnych na 

cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

W myśl art. 7  ust. 2  pkt 1  ww. ustawy przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I- III, 

jeżeli ich zwarty obszar do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, wymaga uzyskania zgody właściwego 

ministra.  

W planie miejscowym wyznaczono liniami rozgraniczającymi:  

- tereny zabudowy zagrodowej (oznaczone symbolem RM6), dla których przeznaczeniem dopuszczalnym są 

usługi komercyjne oraz obiekty wytwórczości i rzemiosła - § 22 ust. 1  pkt 2 lit. „b” i „c” uchwały.  

Z podkładu mapowego, na którym sporządzono rysunek planu, wynika że na ww. terenach RM6 

występują grunty rolne klas III o zwartym obszarze przekraczającym 0,5ha, dla których należało uzyskać 

przedmiotową zgodę (ze względu na przeznaczenie dopuszczalne). 

W związku z wejściem w życie w dniu 26 maja 2013r. ustawy z dnia 8  marca 2013r. o zmianie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013r., poz. 503) należy ponownie (na podstawie map 

zawierających klasy użytków) przeanalizować potrzebę uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze w granicach obszaru objętego planem.  
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Ponadto:  

Na rysunku planu wskazano punkt widokowy, natomiast w tekście uchwały brak odniesienia w tym 

zakresie.  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób 

istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały. Organ 

nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 

30 dni od daty jego doręczenia. 

  

  

 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

 

Bożentyna Pałka-Koruba 
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