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WYROK 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Dnia 16 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
w składzie następującym:

Przewodniczący   Sędzia NSA 
       Leszek Kiermaszek (spr.) 
Sędziowie    Sędzia WSA 
       Elżbieta Kaznowska, 
       Sędzia NSA 
       Ewa Krawczyk 
Protokolant    st. sekretarz sądowy
       Anna Trzuskowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 
2011 r. 

sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego
na uchwałę Rady Gminy w Wilkowicach 
z dnia 17 września 2010 r. nr XLV/451/2010 

w przedmiocie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 

1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały 
w następującym zakresie: § 4 ust. 1 pkt 14,17,18, 
§ 4 ust. 3, § 5 pkt 9 zdanie ostatnie („Ograniczeń 
wysokości zabudowy nie stosuje się do budyn-
ków usług publicznych o szczególnym znaczeniu 
przestrzennym i funkcjonalnym, które tradycyjnie od-
biegają skalą od otaczającej zabudowy”), § 9 ust. 3, 
§ 11 ust. 6 i 7, § 39 ust. 2 pkt 4 w części określającej 
istniejące i projektowane drogi gminne dojazdowe 
o docelowych szerokościach 8 metrów w jednostce 
KDD2, § 39 ust. 2 pkt 5 w części określającej istniejące 
i projektowane drogi gminne dojazdowe o docelo-
wych szerokościach 6-7 metrów w jednostce KDD3 
oraz § 39 ust. 3 i 4, 

2. oddala skargę w pozostałej części.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IF/III/0911/39/11 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 września 2011 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam 
nieważność uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr 
IX/7/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, 
ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK 
Piast, ul. Solecką i granicami miasta.

Uzasadnienie 

Rada Miejska w Bieruniu w dniu 25 sierpnia 2011 r. 
podjęła uchwałę nr IX/7/2011 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, 
ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK 
Piast, ul. Solecką i granicami miasta.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 
717 ze zm. – zwanej dalej: ustawą) Burmistrz Miasta 
Bieruń, pismem nr BRMIB.0007.1.1.2011 w dniu 
1 września 2011 r. przekazał organowi nadzoru 

wymienioną na wstępie uchwałę wraz z załącznika-
mi oraz dokumentacją prac planistycznych w celu 
zbadania ich zgodności z przepisami prawnymi.

W toku badania legalności przedmiotowej 
uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona 
podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 6 
i pkt 8 ustawy, art. 27 ustawy, oraz § 4 pkt 6 i pkt 8 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (zwanego dalej rozporządzeniem), 
a także § 6, § 25 i § 156 załącznika do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 
100, poz. 908), w następującym zakresie:

1) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz § 4 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (zwanego dalej rozporządzeniem) 
w miejscowym planie, obowiązkowo określa się 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu do których należą 
linie zabudowy, intensywność zabudowy, udział 


