
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI       Wrocław, dnia 8 lutego 2012 r.  

 NK-N.4131.1085.2011.DC 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 7 ust. 2 pkt 1 i 2; § 8 pkt 7 lit. a we fragmencie: „budowlane”, lit. b, lit. f;  

§ 9 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia  

29 grudnia 2011 r. nr XVIII/189/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 

7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie.  

Uzasadnienie  

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. podjęła m.in. uchwałę  

nr XVIII/189/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  

nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie . Badana uchwała wpłynę-

ła do Organu Nadzoru w dniu 10 stycznia 2012 r.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego Organ Nadzoru stwierdził, że:  

− 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 20  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717 z późń. zm. – dalej zwaną ustawą) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);  

− § 8 pkt 7 lit. a we fragmencie „budowlanej” uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 

pkt 8 ustawy w związku 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);  

− 8 ust. 1 pkt 7 lit. b, lit. f uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy 

oraz art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku 

z art. 28 ust. 1 ustawy.  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie. Uchwała została 

podjęta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwier-

dzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych.  

Na wstępie podkreślić należy, że podstawy nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospoda-

rowania przestrzennego ustawodawca wskazał w art. 28 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jego treścią, naruszenie zasad 

sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie 
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właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Wska-

zanie w cytowanym przepisie podstaw nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego prowadzi do uznania, iż przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym, według którego uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem (a więc 

z jakimkolwiek przepisem prawa) są nieważne, chyba że naruszenie prawa ma charakter nieistotny, wtedy 

zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Organ Nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, 

ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa. Oznacza to, że rozstrzygnięcia nad-

zorcze stwierdzające nieważność uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

są wydawane w przypadku zajścia co najmniej jednej z podstaw nieważności wymienionych w art. 28  

ust. 1 ustawy. Zatem pozostałe naruszenia prawa (niewymienione w powołanym wyżej przepisie) należałoby 

traktować jako nieistotne, a więc niebędące przyczyną nieważności uchwały (T. Bąkowski: Komentarz  

do art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.03.80.717), 

w: T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze, 2004).  

Przeprowadzona ocena zgodności z prawem niniejszej uchwały, tj. pod kątem art. 28 ust. 1 ustawy spowo-

dowała stwierdzenie, że organ stanowiący Gminy Szklarska Poręba uchwalając miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej 

Porębie naruszył zasady sporządzania planu miejscowego. Wskazać trzeba w tym miejscu, że zasady sporzą-

dzania dotyczą całego aktu obejmującego część graficzną i tekstową zawartych w nim ustaleń, a także standar-

dów dokumentacji planistycznej. Zawartość planu miejscowego określają art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 oraz  

art. 20 ust. 1 ustawy, przedmiot określa art. 15 ust. 2 i 3, natomiast standardy dokumentacji planistycznej (ma-

teriały planistyczne, skalę opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardy oraz 

sposób dokumentowania prac planistycznych) określa art. 16 ust. 1 ustawy oraz wydane na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w ust. 2 tegoż artykułu rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego. Co istotne w przypadku naruszenia zasad sporządzania planu 

ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Oznacza to, że każde naru-

szenie zasad sporządzania planu miejscowego skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały rady 

gminy w całości lub w części (Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod red. prof. Z. Nie-

wiadomskiego, Warszawa 2009, s. 254).  

I.  

Mocą § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 w ramach ogólnych zasad ochrony środowiska przyrodniczego, Rada postanowi-

ła, iż w zakresie ochrony wód plan ustala: 1) dla nowoprojektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej nakaz podłączenia obiektów do zbiorczej kanalizacji, o ile występują odpowiednie warunki tech-

niczne, 2) w przypadku braku zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczel-

nych bezodpływowych zbiorników na nieczystości, ale tylko do czasu wybudowania takiej sieci . Podobny zapis 

zawarty został w § 9 ust. 4 pkt 1 i 2, gdzie przewidziano, że dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnej, plan 

ustala: 1) nakaz podłączenia obiektów do zbiorczej kanalizacji, o ile występują odpowiednie warunki technicz-

ne, 2) w przypadku braku zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych 

bezodpływowych zbiorników na nieczystości, ale tylko do czasu wybudowania takiej sieci.  

W ocenie Organu Nadzoru, regulacja powyższej kwestii w akcie prawa miejscowego jest zbędna i narusza 

zasady sporządzania planu wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ ustawodawca w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył obowiązek na właścicieli nieruchomości doty-

czący postępowania z nieczystościami ciekłymi. Zgodnie z tym przepisem, właściciele nieruchomości zapew-

niają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, 

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ście-

ków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.  

Na tle tej regulacji należy podkreślić, że ustawodawca przewidział alternatywę: – albo istnieje sieć kanali-

zacyjna − wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy 

takiej sytuacji, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wyma-

gania określone w przepisach odrębnych – wtedy przyłączenie jej do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 

− albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona − wów-

czas właścicielowi nieruchomości przysługuje wybór między wyposażeniem nieruchomości w: 1) zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych, 2) przydomową oczyszczalnię ścieków; oba te urządzenia muszą speł-

niać wymagania określone w odrębnych przepisach. Z przepisu tego wynika, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnie-

je, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia 

Poz. 679— 2 —Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zwalnia jedynie posiadanie przydomowej 

oczyszczalni ścieków.  

Powyższe oznacza, że fakt dopuszczenia możliwości gromadzenia ścieków w odpowiednich zbiornikach 

na nieczystości płynne wynika wprost z ustawy, a nie z nadania Rady. Stanowienie przez Radę w tym zakresie 

nastąpiło zatem z istotnym naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co więcej Rada nie tylko stanowiła w zakresie uregulowanym 

przez ustawodawcę, ale także dokonała modyfikacji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.  

Wskazania wymaga bowiem, że ustawodawca nie przewidział obowiązku podłączenia do sieci kanaliza-

cyjnej w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a nie jak to ograni-

czyła Rada tylko do warunków technicznych. Ponadto Rada pomija, iż ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach wyłącza obowiązek podłączenia do kanalizacji w przypadku zlokalizowania na obszarze 

nieruchomości oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach odrębnych.  

Rada nie była władna stanowić w zakresie uregulowanym przez ustawodawcę i modyfikować regulacji ak-

tu normatywnego wyższego rzędu. Uchwalenie przedmiotowego aktu w zakresie unormowanym ustawowo 

narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym w tym sensie, że zbędnie regulował 

przedmiot unormowany w ustawie, bowiem materia będąca przedmiotem regulacji prawnej w drodze uchwały 

rady gminy nie może być uregulowana w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Organu Nadzoru, zasadnym jest orzeczenie o nieważności  

ww. przepisów uchwały.  

II.  

W § 8 pkt 7 uchwały, realizując wymóg art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, określono szczegółowe zasady 

i warunki scalenia i podziału nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem MN/UT. W przepisie tym usta-

lając parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału Rada posłużyła się pojęciem 

działki budowlanej.  

Pod pojęciem działki budowlanej, o której mowa w ustawie, 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 wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 

spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miej-

scowego.  

Działka z kolei traktowana jest jako działka gruntu w rozumieniu regulacji art. 4 pkt 3 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami 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 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego określone zostały wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń pla-

nu 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 maksymalnych 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 wskazanego fragmentu § 8 

pkt 7 lit. a uchwały.  

III.  

Następnie, Rada Miejska w § 8 pkt 7 lit. b uchwały dopuściła wydzielenie działek przeznaczonych pod lo-

kalizację urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji w ramach każdego przeznaczenia terenu i wskazała, 

że wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych lokalizowanych urządzeń 

oraz potrzeb ich obsługi. Jednocześnie w tym paragrafie Rada zastrzegła, że w przypadku podziału lub scalenia 

nieruchomości ustala się nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej do każdej z nich (§ 8 pkt 7 lit. f uchwały).  

Zamieszczając w treści przedmiotowej uchwały ww. regulacje, zdaniem Organu Nadzoru, Rada stanowiła 

w zakresie podziału geodezyjnego nieruchomości. Tymczasem norma kompetencyjna upoważniająca Radę  

do podjęcia przedmiotowej uchwały nie dawała jej podstaw do stanowienia w zakresie zasad podziału nieru-

chomości, czyli tzw. podziału geodezyjnego.  
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Zaznaczyć należy, że art. 15 ust. 2 ustawy wskazuje obowiązkowy zakres miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego. Z kolei regulacja art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym określa tzw. fakultatywne ustalenia planu. Nie zawiera ona jednak w swej treści zapisów upoważniających 

do stanowienia w zakresie podziału geodezyjnego. Samego upoważnienia do stanowienia w zakresie zasad 

podziału geodezyjnego nieruchomości nie można upatrywać również w art. 94 ustawy o gospodarce nierucho-

mościami.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, wójt gminy sporządza projekt planu miejscowego zgodnie z przepisami 

odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. W tym przypadku przepisem odrębnym jest art. 102 

ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym gmina może dokonać scalenia 

i podziału nieruchomości, a szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy. 

Z kolei w myśl art. 102 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami scalenia i podziału nieruchomości można 

dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie 

i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający ponad 50% powierzchni gruntów obję-

tych scaleniem i podziałem.  

Warto zauważyć, że sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie 

z „przepisami odrębnymi” to również uwzględnienie zasady, zgodnie z którą „akty prawa miejscowego nie 

mogą regulować materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne z nimi” (wyrok 

NSA z dnia 16 marca 2001 r., IV SA 385/99, LEX nr 53377).  

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 nieruchomościami usta-

wodawca 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 jednakże uprawnienia do zamieszczania w planie warunków po-

działu – owe ustalenia mogą dotyczyć wyłącznie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania, 

o czym rozstrzyga sam ustawodawca, stwierdzając w art. 93 ust. 2, że zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 

1 dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.  

Skoro zatem podział geodezyjny jest dopuszczalny na mocy ustawy, Rada nie jest władna stanowić w tym 

zakresie i ustanawiać, mocą aktu prawa miejscowego, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego, do-

puszczalności dokonywania podziału wtórnego czy też dopuszczalności wydzielania nowych granic działek dla 

obiektów infrastruktury technicznej.  

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 2235/10, wyjaśnił, 

że to wójt gminy jest organem właściwym do podziału nieruchomości. Miejscowy plan nie jest aktem przezna-

czonym do dokonywania takich rozstrzygnięć o charakterze indywidualnym. Tym samym Rada nie jest upraw-

niona do udzielania w swych uchwałach wytycznych wiążących wójta przy wykonywaniu jego ustawowych 

kompetencji związanych z postępowaniem podziałowym z art. 93 i 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Plan zagospodarowania przestrzennego nie jest zatem częścią procedury rozgraniczenia, a jego rola 

w dokonywaniu podziału działek jest ograniczona do określania przeznaczenia części terytorium gminy. 

W ustalaniu przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania nie mieści się określenie wielkości działek 

jakie mogą podlegać podziałowi, bądź być efektem rozgraniczenia. Innymi słowy, nie można w planie wiążąco 

ustalać granic działek po podziale.  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym możliwym jest, co określa art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy, wy-

łącznie określenie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. Brak jest jednakże 

uprawnienia ustawowego dla rady gminy do stanowienia w zakresie dopuszczalności czy też braku dopuszczal-

ności podziału wtórnego.  

Zdaniem Organu Nadzoru powyższe potwierdza, że organy gminy w ramach posiadanego władztwa plani-

stycznego nie dysponują uprawnieniem do określania dopuszczalności stosowania podziału wtórnego czy też 

jego dodatkowych, szczegółowych zasad, jakim ewentualny podział nieruchomości miałby podlegać. Należy 

mieć na względzie, że skoro własność jest chroniona konstytucyjnie, a jej ograniczenia mogą wynikać wyłącz-

nie z ustaw, to brak odpowiedniej normy kompetencyjnej wyłącza możliwość kształtowania przez organ admi-

nistracji publicznej sposobu wykonywania tego prawa. Z tego samego względu przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. Należy przy tym dodatkowo 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 4 —
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poz. 679



podkreślić, że zarówno postępowanie podziałowe jak i scaleniowo − podziałowe stanowią przedmiot uregulo-

wań ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dziale III rozdziale 1 tej ustawy mowa jest o podziałach nieru-

chomości, a w rozdziale 2 o scalaniu i podziale nieruchomości. Podkreślenia wymaga także, że obydwa te po-

stępowania znacznie się od siebie różnią. Nie można zatem utożsamiać procedury podziału geodezyjnego 

z procedurą scalania i podziału.  

W zakresie zaś § 8 pkt 7 lit. f uchwały, Organ Nadzoru stwierdza, że nakaz zapewnienia obsługi komuni-

kacyjnej w przypadku podziału lub scalania wynika już z art. 93 ust. 3 (w zakresie podziału nieruchomości) 

oraz art. 105 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w zakresie scalania i podziału nieruchomości). 

Stosownie do treści art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości nie jest do-

puszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp 

do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze od-

powiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności 

drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.  

Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz 

ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się 

w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nieruchomości, o których 

mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6.  

Zaś przepis art. 105 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż powierzchnię każdej nieruchomości objętej scaleniem 

i podziałem pomniejsza się o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi lub pod 

poszerzenie dróg istniejących. Pomniejszenie to następuje proporcjonalnie do powierzchni wszystkich nieru-

chomości objętych scaleniem i podziałem oraz do ogólnej powierzchni działek gruntu wydzielonych pod nowe 

drogi i pod poszerzenie dróg istniejących.  

Z powyższych przepisów w sposób jednoznaczny wynika obowiązek zapewnienia dostępu do drogi pu-

blicznej działek powstałych na skutek podziału ewidencyjnego nieruchomości oraz powstałych na skutek po-

stępowania scaleniowo – podziałowego. Dlatego też, przepis § 8 pkt 7 lit. f uchwały naruszenia zasady sporzą-

dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. art. 15 ust. 1 ustawy w związku z art. 93 ust. 3 

oraz art. 105 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości.  

Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulować 

kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wy-

dane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące, kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. 

Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie  

do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym 

w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, 

do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany.  

Sygnalizacyjne, odnośnie sformułowania użytego w § 5 ust. 3 uchwały, należy zauważyć, iż ustawa z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) nie przewiduje, 

że miasto (tutaj: miasto Szklarska Poręba) stanowi zabytek podlegający wpisowi do rejestru zabytków. Zgodnie 

z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez zabytek 

należy rozumieć nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub zwią-

zane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.  

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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