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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 4 listopada 2011 r.  
 NK-N.4131.359.2011.AZ5 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
stwierdzam niewaşność: 
− § 10 ust. 2 pkt 2, 
− § 12 ust. 6 pkt 1 lit. a we fragmencie „budowlanej”, 
− § 12 ust. 6 pkt 1 lit. b we fragmencie: „budowlanej”, 
− § 12 ust. 6 pkt 2 lit. a we fragmencie „budowlanej”, 
− § 12 ust. 6 pkt 2 lit. b we fragmencie: „budowlanej”, 
− § 12 ust. 6 pkt 3 we fragmencie: „budowlanej”, 
− § 13 ust. 5 pkt 1 lit. a we fragmencie: „budowlanej”, 
− § 13 ust. 5 pkt 1 lit. b we fragmencie: „budowlanej”, 
− § 13 ust. 5 pkt 2 we fragmencie: „budowlanej” 
uchwały nr XV/93/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części miejscowości Jędrzychowice. 

 
Uzasadnienie  

 
Rada Miasta i Gminy Wiązów podjęła na sesji w dniu 29 września 2011 r. uchwałę nr XV/93/2011  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 
Jędrzychowice 

Uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 6 paŝdziernika 2011 r. 
W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjęcie jej: 

− § 10 ust. 2 pkt 2 z istotnym naruszeniem 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 usta-
wą) w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
ze zm.) oraz art. 31 i art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.); 

− § 12 ust. 6 pkt 1 lit. a we fragmencie „budowlanej”, § 12 ust. 6 pkt 1 lit. b we fragmencie: „budowla-
nej”, § 12 ust. 6 pkt 2 lit. a we fragmencie „budowlanej”, § 12 ust. 6 pkt 2 lit. b we fragmencie: „bu-
dowlanej”, § 12 ust. 6 pkt 3 we fragmencie: „budowlanej”, § 13 ust. 5 pkt 1 lit. a we fragmencie: „bu-
dowlanej”, § 13 ust. 5 pkt 1 lit. b we fragmencie: „budowlanej”, § 13 ust. 5 pkt 2 we fragmencie: „bu-
dowlanej” z istotnym naruszeniem 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) 

Mocą uchwały nr XV/93/2011 Rada Miasta i Gminy Wiązów przyjęła miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego części miejscowości Jędrzychowice. 

W § 10 uchwały określone zostały zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej na terenie objętym planem. Wedle § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały: „W zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych obowiązują następujące ustalenia: 2) na obszarze dla inwestycji związanych 
z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie określonym 
przez organ konserwatorski.”. 

W pierwszej kolejności naleşy wskazać, şe w myśl z 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 zaleşności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na 
których obowiązują określone 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 
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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 upowaşnienia zakreślają kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego szczególnych zasad, na jakich poszczególne zabytki, zaleşnie od indywidualnych 
uwarunkowań, 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 pu-
blicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iş kaşde działanie organu władzy, w tym 
takşe Rady Miasta i Gminy Wiązów, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Naczelną zasadą pra-
wa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naleşy podkreślić, iş normy kom-
petencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokony-
wania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze 
analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału 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, odnoszą-
cych się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania 
kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę gło-
szącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu 
kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)”. 

W ocenie organu nadzoru wskazane uregulowania uchwały wykraczają poza przyznaną radzie gmi-
ny kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym określenia nakazów 
i zakazów, obowiązujących w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w planie. 

Powyşsze upowaşnienie nie obejmuje moşliwości umieszczania w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego uregulowań kwestii związanych z koniecznością przeprowadzania badań arche-
ologicznych. Kwestie postępowania w razie odkrycia w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przed-
miotu mogącego być zabytkiem wyczerpująco normuje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, od-
krył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem, jest obowiązany: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
2) zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest 

to moşliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
Następnie wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

zawiadomienia dokonać oględzin odkrytego przedmiotu (art. 32 ust. 3), a jeśli nie dokona ich w tym ter-
minie, to przerwane roboty mogą być kontynuowane (art. 32 ust. 4). W zaleşności od wyników oględzin 
dokonanych przez konserwatora wydane mogą być trzy rodzaje decyzji. Po pierwsze zatem, jeşeli odkry-
ty 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 przerwa-
nych robót, jeşeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego znisz-
czenia lub uszkodzenia (art. 32 ust. 5 pkt 2). Po trzecie natomiast konserwator moşe wydać decyzję naka-
zującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyj-
nej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie (art. 32 ust. 5 pkt 3). Decyzja 
nakazująca przeprowadzenie badań archeologicznych jest zatem wydawana tylko w przypadku gdy od-
kryty przedmiot jest zabytkiem a nadto istnieje zagroşenie, şe kontynuacja robót doprowadzi do jego 
zniszczenia lub uszkodzenia. Innymi słowy, nie w kaşdej sytuacji odkrycia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych wymagane będzie przeprowadzenie badań archeologicznych, a taka zasada wynika z kwestio-
nowanego zapisu uchwały Rady Miasta i Gminy, co stoi w sprzeczności z art. 32 ust. 5 ustawy. 

Jeśli zaś chodzi o obowiązek uprzedniego przeprowadzenia badań archeologicznych przed przystą-
pieniem do prac ziemnych, to kwestię tą reguluje art. 31 ustawy, zgodnie z którym: „1a. Osoba fizyczna 
lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować: 
1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwa-

torską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym 
się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo 

2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym 
znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić moşe do przekształcenia lub zniszczenia zabytku 
archeologicznego 
− jest obowiązana, z zastrzeşeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich 

dokumentacji, jeşeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. 
2. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala woje-

wódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane 
albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują 
się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. 
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3. Egzemplarz dokumentacji badań, o których mowa w ust. 1, podlega po ich zakończeniu nieod-
płatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.” 

Z powyşszego wynika, şe 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, a nie w kaşdym przypadku, jak wynikałoby 
z zakwestionowanego zapisu uchwały. 

W § 12 ust. 6 uchwały, realizując wymóg art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, określono zasady scalania 
i podziału nieruchomości na terenie oznaczonym symbolem 1 MN, zaś w § 13 ust. 5 na terenie oznaczo-
nym symbolem 1RM i 2 RM. W zapisach tych ustalając parametry działek uzyskiwanych w wyniku pro-
cedury scalania i podziału Rada posłuşyła się pojęciem działki budowlanej. 

Pod pojęciem działki budowlanej, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zgodnie z wolą ustawodawcy wyraşoną w treści art. 2 pkt 12 tej ustawy, naleşy rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej oraz wyposaşenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego 

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 póŝn. 
zm.) i pod pojęciem tym naleşy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą 
część lub całość nieruchomości gruntowej. 

Tym samym nie kaşda działka gruntu będzie stanowiła działkę budowlaną i na odwrót – działka bu-
dowlana moşe się składać z kilku działek gruntu. 

W § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane-
go zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 
określone zostały wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń planu miejsco-
wego w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. Wedle tego prze-
pisu 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 okre-
ślenie kąta połoşenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

Wobec powyşszego 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 niewaşności wskazanych 
fragmentów uchwały 

Biorąc powyşsze pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu za pośrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni  
od jego doręczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
waşności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 
Wojewoda Dolnośląski: 

Aleksander Marek Skorupa 
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