
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-4.4131.60.2011.AS 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 2 marca 2012 r. 

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; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 

poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr, 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 

Nr 217, poz. 1281) stwierdzam nieważność: 

§ 8 pkt 2 lit. b uchwały Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu 

w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P. 

Uzasadnienie  

W dniu 25 stycznia 2012 r. Rada Miejska w Połczynie-Zdroju podjęła uchwałę Nr XVII/166/2012 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie 

Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P. Zdaniem organu nadzoru zapis § 8 pkt 2 lit. b przedmiotowej 

uchwały rażąco narusza obowiązujące prawo. 

Podejmując kwestionowany akt Rada Miejska w Połczynie-Zdroju przywołała w podstawie prawnej art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń 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 zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu sta-

nowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.” 

W § 8 pkt 2 lit. b niniejszej uchwały, organ stanowiący gminy w zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-

ników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla obszaru oznaczonego symbolem MN/U posta-

nowił, iż dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały. Z kolei 

w przywołanym § 12 ust. 1 pkt 2 badanego aktu ustalony został zakaz lokalizacji dodatkowych skrzyżowań 

z drogą wojewódzką przebiegającą poza granicami opracowania. 

Po przeanalizowaniu załącznika graficznego Nr 1 do uchwały Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-

Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r., organ nadzoru stwierdził, iż na rysunku miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P nie 

wydzielono dróg wewnętrznych liniami rozgraniczającymi, czym naruszono przepisy prawne dotyczące plano-

wania i zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie bowiem z treścią art. 15 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie tere-

nów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (art. 15 

ust. 2 pkt 1), jak również zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej (art. 15 ust. 2 pkt 10). Ponadto, w § 4 pkt 1 i 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
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26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) ustalone zostały następujące wymogi dotyczące stosowania standardów 

przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego: 

- ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać określenie przeznaczenia poszczególnych te-

renów lub zasad ich zagospodarowania, a także symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych 

terenów (§ 4 pkt 1), 

- ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej powinny zawierać: 

a) określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasy-

fikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych, 

b) określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem ze-

wnętrznym, 

c) wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilość miejsc parkin-

gowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych 

i produkcyjnych (§ 4 pkt 9). 

Z przywołanych przepisów prawa wynika zatem jednoznacznie, iż obowiązkiem ustawowym organu stano-

wiącego gminy jest określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów 

oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Z przepi-

su art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. 

zm.) wynika zaś, iż drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kate-

gorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. W świetle 

powyższego stwierdzić zatem należy, że tereny lokalizacji dróg wewnętrznych, z uwagi na ich przeznaczenie 

i odmienne zasady zagospodarowania, winny być jednoznacznie wskazane w części graficznej niniejszego pla-

nu oraz zostać wydzielone stałą i nie podlegającą przesunięciom linią rozgraniczającą. 

Rada Miejska w Połczynie - Zdroju, dopuszczając w treści § 8 pkt 2 lit. b uchwały Nr XVII/166/2012 lokali-

zację dróg wewnętrznych, nie wydzieliła przedmiotowych dróg liniami rozgraniczającymi na rysunku planu. 

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, iż w przedmiotowym planie zawarta jest w omawianym zakresie 

norma otwarta, umożliwiająca przejęcie, bądź uzupełnienie planistycznych kompetencji gminy przez organy 

administracji publicznej właściwe do wydawania decyzji związanych z realizacją inwestycji. W świetle aktual-

nego orzecznictwa sądowoadministracyjnego, zamieszczanie w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego norm stwarzających taką możliwość jest niedopuszczalne (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 września 2011 r., sygn. akt: II SA/Rz 455/11, wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 marca 2007 r., sygn. akt: II SA/Kr 1148/07 oraz wyrok Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt: IV SA/Wa 983/08). Okre-

ślenie rodzaju przeznaczenia terenu winno być jednoznaczne i należy do wyłącznej kompetencji organu stano-

wiącego gminy. Wprowadzenie w uchwale normy otwartej, polegającej na dopuszczeniu lokalizacji dróg we-

wnętrznych bez wydzielenia ich liniami rozgraniczającymi i bez wprowadzenia do treści przedmiotowej 

uchwały stosownych ustaleń w tym zakresie, kreuje stan niepewności co do przyszłego przeznaczenia terenu 

i budzi zasadnicze wątpliwości co do kluczowych kwestii regulowanych planem miejscowym. W tym miejscu 

należy przywołać także pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 

20 stycznia 2011 r., sygn. akt: II OSK 2335/10, zgodnie z którym linie rozgraniczające powinny być jedno-

znaczne co do przebiegu oraz muszą być one wiążące, aby nie pozostawić innemu organowi niż rada (w tym 

organowi wykonawczemu gminy) możliwości ich przesuwania poza ustaleniami planu. Oznaczałoby to bo-

wiem delegowanie na rzecz organu innego niż rada gminy kompetencji do wyznaczania przebiegu linii rozgra-

niczających. 

Wobec powyższego, niewątpliwym jest, iż regulacja § 8 pkt 2 lit. b uchwały Nr XVII/166/2012 Rady Miej-

skiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P w spo-

sób istotny narusza przepisy art. 15 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz § 4 pkt 1 i 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji, stwierdzenie nieważności wskazanego unormowa-

nia niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. 
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Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

 w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Ryszard Mićko 
WICEWOJEWODA 
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