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  3) lista nr 15 KWW ROLNIKÓW W STOPNICY 12 
       a) KOZIARSKI Władysław Józef 12 
  4) lista nr 17 KWW JANA ŁUKASIK CZAS NA ZMIANY 89 
       a) SZCZEPANIK Feliks Bogdan 89 
  5) lista nr 19 KWW NASZA SZANSA 46 
       a) DZIDOWSKA Zofia Wiesława 46 
W związku z tym, iż 2 kandydatów z różnych list (listy nr 14, nr 17) otrzymało najwiĉkszą i równą liczbĉ 
głosów, radnym został, w wyniku losowania kandydat z listy nr 17 w związku z tym, że także łączna liczba 
głosów oddanych na kandydatów z tych list była równa. 
7. Radnym został wybrany:  
  1) z listy nr 17 KWW JANA ŁUKASIK CZAS NA ZMIANY: 
      a) SZCZEPANIK Feliks Bogdan; 
8. W okrĉgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.18.2011 
 WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO 

 z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

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

z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  

 

stwierdzam nieważnoņć  
 

uchwały Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Koń-
skich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu terenu miasta Końskie w 
rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotni-
czej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leņnej, Połu-
dniowej, Wiņniowej i Żużlowej, poprzez naru-
szenie zasad sporządzania planu miejscowego:  
I. W czĉņci, która dotyczy:  

1. Terenu wyznaczonego na rysunku planu 
miejscowego liniami rozgraniczającymi  
i oznaczonego symbolem US3,  

2. Zapisu § 5 ust. 1 pkt 13 uchwały i czĉņci 
zapisu § 12 ust. 2 uchwały o brzmieniu: 

„podjĉtej na wniosek właņcicieli nieru-
chomoņci”.  

 

II. Wskazuje siĉ na nieistotne naruszenie prawa, 
w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, 
okreņlonych w:  
- § 14 ust. 5 pkt 4 lit. „f” uchwały,  
- § 14 ust. 7 uchwały, w zdaniu pierwszym 

oraz w pkt 3 lit. „d”,  
- § 14 ust. 8 uchwały.  

 

III. Wady okreņlone w punkcie II niniejszego 
rozstrzygniĉcia powinny zostać usuniĉte 
przez podjĉcie stosownej uchwały na jednej z 
najbliższych sesji. 

 

Uzasadnienie 
  

Na sesji w dniu 2 marca 2011r. Rada Miej-
ska w Końskich podjĉła uchwałĉ Nr IV/38/2011  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu terenu 
miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika 
„Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora 
Hubala, Leņnej, Południowej, Wiņniowej i Żużlowej.  

W dniu 24 marca 2011r. organ nadzoru 
wszczął postĉpowanie nadzorcze oraz zobowią-
zał Gminĉ do złożenia wyjaņnień i odniesienie 
siĉ do przedłożonych do uchwały zarzutów.  

Pismem z dnia 31 marca 2011r., znak: 
BR.0711.1.4.2011 Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Końskich złożył wyjaņnienia do stwierdzonych 
przez organ nadzoru nieprawidłowoņci.  

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) - zwanej dalej ustawą stanowi, że narusze-
nie zasad sporządzania planu miejscowego oraz 
istotne naruszenie trybu jego sporządzania, po-
wodują nieważnoņć uchwały rady gminy w cało-
ņci lub czĉņci. 
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Oceniając przedmiotową uchwałĉ tut. or-

gan związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie z 
którym do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (lub jego zmiany), w stosun-
ku do którego podjĉto uchwałĉ o przystąpieniu 
do sporządzenia a postĉpowanie nie zostało 
zakończone do dnia wejņcia w życie ustawy, 
stosuje siĉ przepisy dotychczasowe.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwa-
ły pod wzglĉdem ich zgodnoņci z prawem oraz 
złożonych wyjaņnień, organ nadzoru stwierdza, 
że przedmiotowa uchwała podjĉta została z na-
ruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządza-
nia zmiany planu miejscowego.  

W przypadku naruszenia zasad sporządza-
nia planu miejscowego ustawodawca nie wy-
maga, aby przedmiotowe naruszenie miało cha-
rakter istotny. Tak wiĉc każde naruszenie zasad 
sporządzania planu miejscowego powinno skut-
kować stwierdzeniem nieważnoņci uchwały.  
 
I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania 

zmiany planu miejscowego:  
Stwierdza siĉ nieważnoņć czĉņci planu miej-
scowego, która dotyczy:  
1. Terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem US3 (teren spor-
tu i rekreacji),  

2. Zapisu § 5 ust. 1 pkt 13 uchwały oraz czĉ-
ņci zapisu § 12 ust. 2 uchwały o brzmie-
niu: „podjĉtej na wniosek właņcicieli nie-
ruchomoņci”,  

ponieważ:  
1. Uchwała narusza art. 15 ust. 2 ustawy 

oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003r.  
w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 
poprzez brak ustaleń dotyczących obo-
wiązkowych elementów planu odnoszą-
cych siĉ do terenu sportu i rekreacji 
oznaczonego symbolem US3.  

W art. 15 ust. 2 ustawy wymienio-
no obowiązkowe elementy planu, w tym 
parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu 
(pkt 6).  

Uszczegółowieniem art. 15 ust. 2 
ustawy jest § 4 rozporządzenia, zgodnie z 
którym standardami przy zapisywaniu 
ustaleń projektu tekstu planu miejscowe-
go są m.in. ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu  
(pkt 6), ustalenia dotyczące terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów 
służących organizacji imprez masowych, 
które powinny zawierać okreņlenie zasad 
wyposażenia tych terenów w urządzenia 
techniczne i budowlane oraz nakazy, za-
kazy, dopuszczenia i ograniczenia w za-
gospodarowaniu terenów, wynikające z 
przeznaczenia terenów (pkt 12).  

Na rysunku planu miejscowego, 
bĉdącego załącznikiem Nr 1 do uchwały, 
wyznaczono liniami rozgraniczającymi te-
ren sportu i rekreacji o symbolu US3. W 
ustaleniach ogólnych uchwały tereny o 
symbolu US przeznaczono pod usługi 
sportu i rekreacji. Natomiast w uchwale 
nie podano żadnych ustaleń szczegóło-
wych dla terenu US3. A zatem można 
uznać, że okreņlono przeznaczenie terenu 
US3, natomiast nie okreņlono zasad za-
gospodarowania tego terenu. Ustalenia 
planu miejscowego powinny zawierać 
obowiązkowe elementy wymagane ww. 
przepisami.  

Zaznacza siĉ jednoczeņnie, że w 
projekcie planu wyłożonym do publicz-
nego wglądu, również brak jest usta- 
leń szczegółowych dla przedmiotowego 
terenu.  

2. Uchwała narusza art. 15 ust. 1 ustawy 
oraz art. 22 ustawy w związku z art. 102 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomoņciami (Dz. U. z 
2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) po-
przez okreņlenie w słowniczku uchwały 
definicji „scalania gruntów” nie odpo-
wiadającej zasadom i warunkom scalania 
i podziału nieruchomoņci okreņlonym w 
dalszej czĉņci uchwały.  

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego sporządza siĉ zgodnie z prze-
pisami odrĉbnymi. W tym przypadku 
przepisem odrĉbnym jest art. 102 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomoņciami.  

Zgodnie z art. 22 ustawy, jeżeli plan 
miejscowy obejmuje obszary wymagają-
ce przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomoņci, rada gminy, po jego 
uchwaleniu, podejmuje uchwałĉ o przy-
stąpieniu do scalenia i podziału nieru-
chomoņci, zgodnie z przepisami o go-
spodarce nieruchomoņciami.  

W § 5 ust. 1 pkt 13 uchwały (słow-
niczek) zdefiniowano scalanie gruntów 
m.in. jako „łączenie i podział nierucho-
moņci”. Pojĉcie to nie ma odzwierciedle-
nia w dalszej czĉņci uchwały, ponieważ w 
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§ 12 uchwały odniesiono siĉ do szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoņci (jako obowiązko-
wego wymogu wynikającego z art. 15 
ust. 2 pkt 8 ustawy). W rysunku przed-
miotowego planu miejscowego wyzna-
czono „tereny do scalenia i podziału  
nieruchomoņci” (jako fakultatywnego 
wymogu wynikającego z art. 15 ust. 3  
pkt 1 ustawy).  

Scalanie i podział nieruchomoņci 
na wyznaczonych w planie miejscowym 
obszarach przewidzianych do takiej pro-
cedury, musi siĉ odbyć zgodnie z art. 102 
ustawy o gospodarce nieruchomoņcia-
mi., tzn. o przystąpieniu do scalenia i po-
działu nieruchomoņci decyduje rada 
gminy w drodze uchwały, a nie jak 
stwierdzono w § 12 uchwały „(…) zdecy-
duje Rada Miejska w drodze uchwały 
podjĉtej na wniosek właņcicieli nieru-
chomoņci”. Zaznacza siĉ, że scalania  
i podziału nieruchomoņci można dokonać 
na wniosek właņcicieli nieruchomoņci, je-
żeli w planie miejscowym nie ma wyzna-
czonych obszarów do scalania i podziału 
nieruchomoņci a o scalanie i podział wy-
stąpią właņciciele lub użytkownicy wie-
czyņci posiadający ponad 50 % po-
wierzchni gruntów objĉtych scalaniem  
i podziałem. Jeżeli natomiast w planie 
miejscowym rada gminy wyznaczyła te-
reny do scalenia i podziału nieruchomo-
ņci, to równoczeņnie wziĉła na siebie 
obowiązek podjĉcia uchwały o przy-
stąpieniu do scalenia i podziału nieru-
chomoņci.  

A zatem czĉņć zapisu § 12 stwier-
dzającego, że o przystąpieniu do proce-
dury scalenia i podziału zdecyduje Rada 

Miejska w drodze uchwały podjĉtej „na 
wniosek właņcicieli nieruchomoņci”, jest 
nieprawidłowy.  

Wyjaņnia siĉ jednoczeņnie, że łą-
czenie i ponowny podział nieruchomoņci 
nie jest obowiązkowym elementem planu 
miejscowego i stanowi oddzielną proce-
durĉ opisaną w art. 98b ustawy o gospo-
darce nieruchomoņciami.  

II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:  
1. W § 14 ust. 5 pkt 4 lit. „f” uchwały należy 

symbol „U4” zastąpić symbolem „U3”.  
2. W § 14 ust. 7 uchwały:  

- w zdaniu pierwszym symbole „U2, 
U4” należy zastąpić symbolem „U3”,  

- w pkt 3 lit. „d” symbol „U4” należy 
zastąpić symbolem „U3”.  

3. W § 14 ust. 8 uchwały należy sym- 
bol „U3” zastąpić symbolem „U2”.  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy 
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana 
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący 
porządek prawny, a powyżej podniesione argu-
menty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygniĉcie 
nadzorcze, stwierdzające nieważnoņć powołanej 
na wstĉpie uchwały w zakresie okreņlonym sen-
tencją niniejszego rozstrzygniĉcia nadzorczego. 
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdze-
niu nieważnoņci przedmiotowej uchwały w takiej 
czĉņci, która pozwala na zafunkcjonowanie 
uchwały w obrocie prawnym w pozostałym za-
kresie.  

Na niniejsze rozstrzygniĉcie nadzorcze 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, 
za poņrednictwem Wojewody Ņwiĉtokrzyskiego, 
w terminie 30 dni od daty jego dorĉczenia. 
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