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§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza zespół kon-
sultacyjny powołany przez Wójta. 

2. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami 
zespół, o którym mowa w ust. 1, sporządza doku-
ment zawierający następujące informacje: 
1) Przedmiot konsultacji, 
2) Termin przeprowadzenia, 
3) Ogólną liczbę uprawnionych do udziału w kon-

sultacji, 
4) Liczbę mieszkańców biorących udział w konsul-

tacji, 
5) Liczbę osób opowiadających się za poszczegól-

nymi rozwiązaniami, opowiadających się prze-
ciwko proponowanym rozwiązaniom oraz 
wstrzymujących się od zajęcia stanowiska 
w konsultowanej sprawie. 

3. Wynik konsultacji jest uwzględniany przez 
Radę Gminy, jeżeli za rozwiązaniem opowiedziało 
się więcej niż połowa biorących udział w konsulta-
cjach. 

§ 6. Wyniki konsultacji nie wiążą organów 
Gminy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Jolanta Kuczewska 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 23 września 2011 r.  
 NK-N.4131.425.2011.AS2-2 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

 
stwierdzam nieważność  

 
§ 16 ust. 4 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Mietków nr VIII/38/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego ob-
szar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna II”. 

Na sesji z dnia 23 sierpnia 2011 r. Rada Gminy Mietków podjęła uchwałę nr VIII/38/2011 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego ob-
szar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża „Stróża Górna II”. Uchwała ta wpłynęła do or-
ganu nadzoru dnia 30 sierpnia 2011 r. 

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż § 16 ust. 4 pkt. 2 
uchwały narusza w sposób istotny art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Gminy Mietków zrealizowała uprawnienie przyznane jej 
przez ustawodawcę mocą art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wy-
łącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mocą 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 rozpatrzenia uwag do projektu 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 publicznych. Część tekstowa 
planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki  
do uchwały. 

W ramach wykonywania zadań własnych gmina ustala między innymi przeznaczenie i zasady zago-
spodarowania terenu, a uprawnienie to określane jest w doktrynie jako tzw. „władztwo planistyczne”. 
Jednakże rozstrzyganie o przeznaczeniu terenu i zasadach jego zagospodarowania winno nastąpić 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Zgodnie, bowiem z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Przekroczenie tych granic 
stanowi istotne naruszenie prawa. W przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego swoboda gminy jest ograniczona przede wszystkim przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotowe ograniczenie jest niejako podwójne, ponieważ plan 
jest uchwalany w wyniku przeprowadzonej określonymi przepisami powołanej ustawy sformalizowanej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 200 – 19015 – Poz. 3487 

 

procedury, a ponadto treść planu zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejsco-
wego, powinna odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach prawa materialnego (por. wyrok 
NSA z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. II OSK 17/08). 

Mocą § 16 ust. 4 pkt. 2 przedmiotowej uchwały Rada Gminy w Mietkowie postanowiła: teren 2R 
stanowi rezerwę terenu dla realizacji drogi publicznej. 

Podjęcie wyżej cytowanego zapisu wiąże się z ustaleniem dla terenu 2R dwóch różnych przeznaczeń 
(teren upraw rolnych lub teren dla realizacji drogi publicznej). Z tym, że realizacja drogi publicznej ma 
nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości na terenie obecnie przeznaczonym na uprawy rolne. Należy 
podkreślić, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje możliwości sta-
nowienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego rezerw na realizację określonych 
celów w przyszłości. 

Zdaniem Organu Nadzoru przytoczone wyżej postanowienie uchwały pozostaje w sprzeczności 
z zasadami sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego i narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak bowiem wynika z powołanego przepisu, w planie 
miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika ponadto, że przeznaczenie terenów powinno być ustalone 
jednoznacznie. 

Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów 
a także kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłą-
czone spod zabudowy określa sie w studium. 

Postanowienie § 16 ust. 4 pkt 2 przedmiotowej uchwały sugeruje możliwość zmiany obowiązujące-
go ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez przeprowadzenia przewidzianej 
przez przepisy prawa procedury planistycznej. W myśl art. 27 ustawy, zmiana studium lub planu miej-
scowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Przepis ten wprowadza generalną zasa-
dę, zgodnie z którą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienia się w takim samym try-
bie, w jakim został on uchwalony. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraźnie 
stanowi w jakim trybie przeprowadza się zmianę miejscowego planu i nie daje Radzie kompetencji ani 
możliwości decydowania, czy przeprowadzenie procedury planistycznej jest w danym przypadku ko-
nieczne, zasadne i celowe, czy też nie. Za niedozwoloną należy uznać możliwość wprowadzenia zmiany 
przeznaczenia terenu bez zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym 
zakresie. 

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r.( sygn. akt II OSK 
1854/08):(…) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego, stanowią-
cy o ograniczeniach w sposobie wykonywania prawa własności, winien stanowić o tym w sposób "czy-
telny i budzący jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych". Jeżeli tego nie czyni, budząc wątpliwości 
zasadniczej natury co do przeznaczenia terenu, to rzeczywiście może stanowić zagrożenie dla standar-
dów demokratycznego państwa, powielając wątpliwości na etapie rozstrzygnięć indywidualnych. 
W konsekwencji taki plan to prosta droga do niekończących się sporów interpretacyjnych. oczywiście 
nie chodzi tu o "zwykłe" wątpliwości interpretacyjne pojedynczych norm prawnych, poddające się wy-
kładni, ale takie, które dotyczą kluczowych kwestii jak przeznaczenie terenu. Jeżeli tak to tym bardziej 
przedmiotowy plan nie może się ostać w obrocie prawnym i to w całości ze względu na to, że jak zasad-
nie podnosi się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, ww. wady planu dotyczą przeważającej po-
wierzchni planu, stanowiącej integralną całość planistyczną. 

Procedura uchwalania planu miejscowego jest ściśle wyznaczona przepisami ustawy. Zgodnie  
z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „naruszenie zasad sporządza-
nia studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie wła-
ściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.” 

Biorąc powyższe 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 dnia jego doręczenia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ 
nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie obję-
tym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 
Wojewoda Dolnośląski: 

Aleksander Marek Skorupa 
 

3 48 7

 


