
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 27 lutego 2012 r.  

 NK-N10.4131.108.2012.MS6 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 9 pkt 2, § 10 pkt 1 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 2 we fragmencie 

„budowlanych”, § 10 pkt 3 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 4 we frag-

mencie „budowlanych”, § 17 ust. 4 i § 20 ust. 5 pkt 2 i 4 uchwały nr XV/156/12 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy  

ul. Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce.  

Uzasadnienie  

Rada Gminy Kobierzyce na sesji w dniu 27 stycznia 2012 r. podjęła uchwałę nr XV/156/12 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wincentego 

Witosa w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce.  

Uchwała wpłynęła do Wojewody Dolnośląskiego w dniu 2 lutego 2012 r., przesłana pismem  

o nr BRG.0007.0002.12-001/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.  

W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, iż regulacja:  

− § 9 pkt 2 uchwały istotnie narusza art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. – zwana dalej także ustawą) w zw.  

z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)  

i art. 31, 32 i 33 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),  

− § 10 pkt 1 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 2 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 3 we frag-

mencie „budowlanych”, § 10 pkt 4 we fragmencie „budowlanych” istotnie narusza art. 15 ust. 2 pkt 8 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

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

− § 17 ust. 4 i § 20 ust. 5 pkt 2 i 4 uchwały istotnie narusza art. 7 Konstytucji RP Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w związku z art. 92 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i w zw. z art. 15 ust. 3 

pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).  

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada wykorzystała kompetencję przyznaną jej na mocy art. 20 ust. 

1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada 

gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpa-
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trzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane roz-

strzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.  

W § 9 pkt 2 uchwały Rada zawarła regulacje dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: „9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, obowiązują następujące ustalenia: (…), 2) w granicach oznaczonych na rysunku planu, 

ustala się strefę „OW” ochrony konserwatorskiej, w obrębie której wprowadza się obowiązek powiadomienia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o planowanej realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem prac 

ziemnych, w związku z możliwością wystąpienia konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeolo-

gicznych oraz koniecznością dopełnienia wymogów proceduralnych − zgodnie z przepisami odrębnymi 

w zakresie ochrony zabytków.”  

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada była zobowiązana m.in. do określenia zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, co stanowi wymóg zawarty w art. 15 ust. 2 pkt 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w myśl art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca  

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), jedną z form ochrony 

zabytków są ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie ustala się, 

w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określo-

ne ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze 

zabytków. Kompetencja ta ściśle koresponduje z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w myśl którego w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Wskazane upoważnienia zakreślają kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego szczególnych zasad, na jakich poszczególne zabytki, zależnie od indywidualnych uwarunko-

wań, mogą być chronione. Kompetencja ta nie oznacza jednak pełnej dowolności i musi być wykładana przez 

pryzmat obowiązującego prawa. W świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w grani-

cach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także Rady Gminy Kobierzy-

ce, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz do-

mniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane 

w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompe-

tencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Try-

bunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy interpretacji art. 

87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim syste-

mie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompeten-

cje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równo-

znaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych 

zadań (...)”.  

Należy wskazać, iż kwestia obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych uregulowana została 

w art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wedle art. 31 ust. 1a pkt 2) tejże ustawy, osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru 

dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może 

do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, 

pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbęd-

ne w celu ochrony tych zabytków. Zgodnie zaś z art. 31 ust. 2 zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicz-

nych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie 

w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzia-

łalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeolo-

giczny. Z powyższego wynika, że obowiązek przeprowadzenia prac archeologicznych istnieje tylko o tyle, o ile 

występuje ryzyko przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego i o ile przeprowadzenie badań jest 

niezbędne w celu ochrony zabytków.  

Natomiast jeśli chodzi o obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych w związku z faktem odkry-

cia zabytku w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, to materia ta została uregulowana  

w art. 32 ust. 1 ustawy w sposób następujący: „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, 

odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać 

wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych 
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środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkie-

go konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”.  

Następnie wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawia-

domienia dokonać oględzin odkrytego przedmiotu (art. 32 ust. 3), a jeśli nie dokona ich w tym terminie, to 

przerwane roboty mogą być kontynuowane (art. 32 ust. 4). W zależności od wyników oględzin dokonanych 

przez konserwatora wydane mogą być trzy rodzaje decyzji. Po pierwsze zatem, jeżeli odkryty przedmiot nie 

jest zabytkiem konserwator wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót (art. 32 ust. 5 pkt 

1). Po drugie konserwator wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty 

przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia (art. 32 ust. 

5 pkt 2). Po trzecie natomiast konserwator może wydać decyzję nakazującą dalsze wstrzymanie robót 

i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań arche-

ologicznych w niezbędnym zakresie (art. 32 ust. 5 pkt 3). Decyzja nakazująca przeprowadzenie badań arche-

ologicznych jest zatem wydawana tylko w przypadku gdy odkryty przedmiot jest zabytkiem a nadto istnieje 

zagrożenie, że kontynuacja robót doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia. Innymi słowy, nie w każdej 

sytuacji odkrycia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane będzie przeprowadzenie badań archeolo-

gicznych.  

Organ nadzoru zaznacza, iż w regulacji § 9 pkt 2 uchwały Rada wprowadziła obowiązek „powiadomienia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o planowanej realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem prac 

ziemnych”. Wymóg taki, zdaniem organu nadzoru, jako nieznajdujący umocowania ustawowego, istotnie naru-

sza jednak art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym ustawodawca 

wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Źródłem tego obowiązku jest ustawa, a nie uchwa-

ła rady gminy – akt prawa miejscowego. Należy jeszcze podkreślić, że ustawa nakłada taki obowiązek wyłącz-

nie w odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru, a nie ze względu na możliwość wystąpienia konieczno-

ści przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz koniecznością dopełnienia wymogów procedu-

ralnych.  

Wyraźnego zaznaczenia wymaga fakt, iż katalog działań wymagających uzyskania pozwolenia jest katalo-

giem zamkniętym i ani z przepisów ustawy o ochronie zabytków, ani też w szczególności z art. 15 ust. 2 pkt 

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można domniemywać kompetencji rady gminy 

do określania dodatkowych sytuacji, w których wymagane jest jakiekolwiek powiadomienie konserwatora za-

bytków. Niedopuszczalnym jest rozszerzanie zakresu ochrony konserwatorskiej w przypadkach i w odniesieniu 

do sytuacji nie przewidzianych w ustawie.  

Ponadto w sytuacji przypadkowego odkrycia zabytków wedle art. 33 ust. 3 ustawy w razie potrzeby to wo-

jewódzki konserwator zabytków (a nie osoba, która odkryła zabytek) zobowiązany jest zorganizować badania 

archeologiczne.  

Tym samym konieczność podjęcia działań prowadzących do przeprowadzenia ratowniczych badań arche-

ologicznych wynika z mocy ustawy, a nie z nadania Rady. Trzeba bowiem zauważyć, że organ stanowiący 

gminy nie został upoważniony do ustalania czy modyfikowania zakresu i form współdziałania organów admi-

nistracji publicznej (organu ochrony zabytków i organów administracji architektoniczno-budowlanej) 

w postępowaniu administracyjnym.  

Zdaniem organu nadzoru powyższe potwierdza podjęcie § 9 pkt 2 przedmiotowej uchwały z istotnym na-

ruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 31, 32 i 33 i art. 36 ust. 1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

W § 10 uchwały Rada określiła szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. W toku 

badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jednakże, iż zapisy § 10 pkt 1 we frag-

mencie „budowlanych”, § 10 pkt 2 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 3 we fragmencie „budowlanych”,  

§ 10 pkt 4 we fragmencie „budowlanych” istotnie naruszają art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

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

U. Nr 164, poz. 1587).  

Pod pojęciem działki budowlanej, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w treści art. 2 pkt 12 tej ustawy, należy rozumieć nieruchomość 

gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaże-

nie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 

z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.  
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Działka z kolei traktowana jest jako działka gruntu w rozumieniu regulacji art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

i pod pojęciem tym należy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub 

całość nieruchomości gruntowej.  

Tym samym nie każda działka gruntu będzie stanowiła działkę budowlaną i na odwrót – działka budowla-

na może się składać z kilku działek gruntu.  

W § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego za-

kresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) określone 

zostały wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń planu miejscowego w zakresie 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. Wedle tego przepisu ustalenia dotyczące 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów 

działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksy-

malnych szerokości frontów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku 

do pasa drogowego.  

Wobec powyższego ustalając zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Rada zobligowana była 

określić parametry działek w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie parametry 

działek budowlanych. W związku z tym konieczne było stwierdzenie nieważności wskazanych fragmentów  

§ 10 uchwały.  

Zdaniem organu nadzoru również zapisy § 17 ust. 4 oraz § 20 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 uchwały, istotnie naru-

szają przepisy prawa tj. art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 92 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami oraz art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym.  

W § 17 ust. 4 uchwały Rada wprowadziła regulację dotyczącą zakazu podziału nieruchomości dla terenu 

1UP: „Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nie przewiduje się podziału nieruchomości za wyjątkiem podziałów 

związanych z infrastrukturą techniczną oraz drogami”.  

W § 20 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 uchwały Rada Gminy Kobierzyce postanowiła: „5. Na terenie, o którym mowa 

w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości: (…) 2. szerokość frontu działki 

budowlanej nie może być mniejsza niż: a) 18 m dla budynku wolnostojącego, b) 16 m. dla budynku typu bliź-

niaczego; (…) 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się przedziale 

od 80° do 90°;”  

Wymaga podkreślenia i zasygnalizowania, że o ile ustawodawca zobowiązał organy gminy realizujące 

procedurę planistyczną do określenia w planie miejscowym zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-

ści – art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, o tyle nie przyznał tym organom kompetencji do stanowienia zasad podziału 

nieruchomości. W tym miejscu należy dodać, iż Rada Gminy Kobierzyce, mając do tego kompetencje, zasady 

dotyczące scalania i podziału nieruchomości zawarła w § 10 przedmiotowej uchwały.  

Zarówno postępowanie podziałowe jak i scaleniowo - podziałowe stanowią przedmiot uregulowań ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. W dziale III rozdziale 1 tej ustawy mowa jest o podziałach nieruchomości, 

a w rozdziale 2 o scalaniu i podziale nieruchomości, przy czym obydwa te postępowania znacznie się od siebie 

różnią.  

Ustawodawca wprost wskazuje na konieczność uwzględnienia warunków wprowadzonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wyłącznie w przypadku scalania i podziału nieruchomości. W art. 102 

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdza bowiem, że gmina może dokonać scalenia i podziału 

nieruchomości, o którym mowa w art. 101 ust. 1 tej ustawy. Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieru-

chomości określa plan miejscowy, co wiąże się ściśle ze wskazanymi wyżej przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, upoważniającymi organy gminy do zamieszczania tego typu regulacji 

w planie miejscowym. W przypadku postępowania podziałowego w art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieru-

chomościami ustawodawca stwierdza natomiast, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on 

zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu stosuje się przepisy art. 94. Zgodność 

z ustaleniami planu, o których mowa w tym przepisie nie oznacza uprawnienia do zamieszczania w planie wa-

runków podziału – owe ustalenia mogą dotyczyć wyłącznie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospoda-

rowania, o czym rozstrzyga sam ustawodawca, stwierdzając w art. 93 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami, że zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości 

zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.  

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r. (II OSK 2235/10), wyjaśnił, że to 

wójt gminy jest organem właściwym do podziału nieruchomości. Miejscowy plan nie jest aktem przeznaczo-

nym do dokonywania takich rozstrzygnięć o charakterze indywidualnym. Tym samym Rada nie jest uprawnio-

na do udzielania w swych uchwałach wytycznych wiążących wójta przy wykonywaniu jego ustawowych kom-
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petencji, chyba że inaczej stanowi przepis szczególny. Plan zagospodarowania przestrzennego nie jest zatem 

częścią procedury rozgraniczenia, a jego rola w dokonywaniu podziału działek jest ograniczona do określania 

przeznaczenia części terytorium gminy. Zdaniem organu nadzoru powyższe potwierdza, że organy gminy 

w ramach posiadanego władztwa planistycznego nie dysponują uprawnieniem do określania dodatkowych, 

szczegółowych zasad, jakim miałby podlegać ewentualny podział nieruchomości. Należy mieć na względzie, że 

skoro własność jest chroniona konstytucyjnie, a jej ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw, to brak 

odpowiedniej normy kompetencyjnej wyłącza możliwość kształtowania przez organ administracji publicznej 

sposobu wykonywania tego prawa. Z tego samego względu przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej.  

Równocześnie należy wskazać na art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. Zgodnie z tym przepisem, w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb minimalną 

powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Minimalną powierzchnię działek budowlanych Rada 

Gminy Kobierzyce wprowadziła w § 20 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 przedmiotowej uchwały. Zaznaczenia wymaga, że 

art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie upoważnia jednakże do regu-

lacji frontów i kątu położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, wprowadzonych przez Radę Gmi-

ny Kobierzyce w § 20 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 uchwały.  

W tym miejscu należy dodać, iż zgodnie z § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

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

strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), jedynie ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek, ich 

powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.  

Odnośnie regulacji § 17 ust. 4 uchwały organ nadzoru zaznacza, iż Rada nie może przesądzać o dopusz-

czalności podziału, gdyż jak już wyżej wskazano, w tej kwestii decyduje wójt, biorąc pod uwagę ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości jego zagospodarowania, zgodnie z art. 93 

ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Tym samym, należy uznać, że regulacja § 17 ust. 4 oraz § 20 ust. 5 pkt 2 i pkt 4 nie znajduje stosownego 

umocowania w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jednocześnie narusza 

art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 92 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami oraz art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem Organu Nadzoru − 

Wojewody Dolnośląskiego.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez Organ Nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważno-

ści, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

 

 

 Wojewoda Dolnośląski:  

Aleksander Marek Skorupa 
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