
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.461.2014.8 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2014 r. 

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

Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.). 

orzekam  

 nieważności § 8 uchwały Nr XLII/415/14 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 20 października 2014 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi 

Perzyny i Nowy Dwór dla działki o numerze ewidencyjnym 1087 położnej w Zbąszyniu- ze względu na istotne 

naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr XLII/415/14 z dnia 20 października 2014 roku Rada Miejska w Zbąszyniu dokonała zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór 

dla działki o numerze ewidencyjnym 1087 położnej w Zbąszyniu. Uchwała została doręczona Wojewodzie 

Wielkopolskiemu dnia 29 października 2014 roku. Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust 2 pkt 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz 

przepisu art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 647 ze zm.).   

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził co następuje:  Zgodnie z zasadą 

wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 

organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez działanie na podstawie i w 

granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumieć 

należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; przepisami prawa 

ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę podejmowania 

uchwał. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21.01.2009r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we 

Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098).    

W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 647 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą” - naruszenie zasad sporządzania 

planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym 

zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Wskazanie w cytowanym przepisie 

podstaw nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznacza, iż 

przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzić więc należy, 

że przypadku naruszenia zasad sporządzania planu ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie 

miało charakter istotny, co oznacza, że każde naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego skutkować 

będzie stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części (por. wyrok NSA z dnia 

25 maja 2009 r., II OSK 1778/08, lex 574411; zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 253-254). Rozwiązanie to stwarza 

obowiązek rygorystycznego przestrzegania ustawowo określonych zasad sporządzania planu miejscowego, co 

uzasadniania także fakt, że plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, ingeruje w konstytucyjnie chronione 

prawo własności. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż zasady sporządzania aktu planistycznego 
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dotyczą kwestii merytorycznych, związanych ze sporządzaniem aktu planistycznego, a więc zawartości aktu 

planistycznego (część tekstowa i graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów 

dokumentacji planistycznej. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym 

dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy 

podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przepis art. 14 ust. 2 ustawy stanowi, że integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest załącznik 

graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Funkcją załącznika graficznego do 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

jest jednoznaczne wyznaczenie granic obszaru objętego projektem planu lub projektem jego zmiany. 

W niniejszej sprawie wyznaczonego przez Radę Miejską Zbąszynia w uchwale nr XXXIII/326/13 z dnia 

27 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór dla działki o numerze ewidencyjnym 

1087 położonej w Zbąszyniu. Z definicji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ustalenia dla całego terenu, który jest planem objęty. 

Z przywołanej normy art. 14 ust. 2 ustawy wynika, że ustalenia te nie mogą wykraczać poza granice obszaru 

opracowania wyznaczone w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu. Jeżeli zamiarem organu gminy 

jest objęcie ustaleniami planu miejscowego terenów położonych poza granicą opracowania planu ustaloną 

zgodnie z art. 14 ust. 2 powołanej ustawy, to zgodnym z prawem działaniem jest skorygowanie przez radę 

gminy uchwały o przystąpieniu poprzez powiększenie obszaru sporządzenia planu i przeprowadzenie 

w stosunku do powiększonego obszaru procedury określonej w art. 17 tej ustawy (por. wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2562/12, CBOSA). 

Określenie granic obszaru objętego planem wiąże więc radę gminy odnośnie terytorialnego zakresu ustaleń 

podjętych w danym planie. Tym samym nie jest dopuszczalne rozstrzyganie w planie miejscowym 

o przeznaczaniu gruntów, które nie znajdują się w granicach obszaru objętego ustaleniami tego planu (tak też 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 9 maja 2006 r., sygn. akt II SA/Kr 780/05, 

CBOSA).   

W przepisie § 8 przedmiotowej uchwały wprowadzono zapis odnoszący się do wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, mocą którego „ustala się dopuszczenie wysunięcia elementów 

budynków takich, jak schody, pochylnie, balkony i gzymsy przed obowiązującą linię zabudowy na warunkach 

określonych przez zarządcę Rynku”. Tym samym w przedmiotowej uchwale w sposób niezgodny z prawem 

doszło do ustalenia przeznaczenia terenów znajdujących poza określonymi w tej uchwale granicami planu (tj. 

poza obrębem działki nr ewid. 1087).  Mając na uwadze powyższe wydanie niniejszego rozstrzygnięcia jest 

w pełni uzasadnione. 

 

 Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

 

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek 
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