
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 28 lutego 2012 r.  

 NK-N9.4131.45.2012.SS1 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 6 pkt 2 we fragmencie 

„dla której obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych 

w zakresie określonym przez organ konserwatorski” uchwały Rady 

Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. nr XVI/124/12 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującej teren w rejonie ul. Legnickiej w Środzie 

Śląskiej.  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 7 ust. 6 pkt 2 we fragmencie „dla której obowiązuje wymóg przeprowadzenia 
badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski” 
uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.  
nr XVI/124/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren w rejonie ul. Legnickiej 
w Środzie Śląskiej.  

Uzasadnienie  

Rada Miejska w Środzie Śląskiej podjęła na sesji w dniu 25 stycznia 2012 r. uchwałę nr XVI/124/12 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren 

w rejonie ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 6 lutego 2012 r.  

W toku przeprowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że § 7 ust. 6 pkt 2 

przedmiotowej uchwały we fragmencie „dla której obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań 

archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski” został podjęty 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 z późn. zm. – zwana dalej ustawą) oraz art. 31 ust. 1a, ust. 2 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).  

Rada Miejska w § 7 ust. 6 pkt 2 uchwały postanowiła, że ustala się strefę „OW” ochrony konserwatorskiej 

dla zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem, równoznaczną z obszarem ujętym 

w ewidencji zabytków archeologicznych, dla której obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań 

archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski.  

W ocenie organu nadzoru kwestionowany zapis stanowi istotne naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 31 ust. 1a, ust. 2 i art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.  
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W myśl art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedną z form 

ochrony zabytków są ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie 

ustala się, w zależności 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 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 upoważnienia zakreślają kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego szczególnych zasad, na jakich poszczególne zabytki, zależnie 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 publicznej 

działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także Rady 

Miejskiej w Środzie Śląskiej, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Naczelną zasadą prawa 

administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne 

powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania 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, odnoszących się do źródeł prawa, takie 

zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz 

wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi 

określonych zadań nie jest równoznacznym z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów 

normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)”.  

W ocenie organu nadzoru wskazane uregulowanie uchwały wykracza poza przyznaną radzie gminy 

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 obszarze ewidencji zabytków archeologicznych. Określone w miejscowym planie zasady 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także obowiązujące na 

obszarach stref ochrony konserwatorskiej ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących 

się na tych obszarach zabytków nie mogą nakładać wymogu przeprowadzenia badań archeologicznych.  

W art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przesądzono bowiem, iż podstawą 

dla tego typu działań jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wyrażenie zgody na tego 

rodzaju czynności może być dokonane jedynie w formie pozwolenia wydanego przez ten organ. Tak więc 

jedynym organem upoważnionym do określenia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych, 

a zarazem upoważnionym do udzielenia pozwolenia na prowadzenie tego typu czynności jest wojewódzki 

konserwator zabytków. Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może 

w ów zakres ingerować, ani go modyfikować.  

Kwestionowany przez organ nadzoru zapis dotyczy materii uregulowanej już w ustawie, tj. w art. 31 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 31 ust. 1a tej ustawy stanowi bowiem, że osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane przy zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków 

albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują 

się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego 

- jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich 

dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Natomiast 

zgodnie z ustępem 2 tego artykułu zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa  

w ust. 1a, ustala wojewódzki 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”. W ocenie organu nadzoru 

wskazany wyżej zapis uchwały reguluje materię unormowaną w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, jak również zawiera postanowienie wykraczające poza przyznaną kompetencję do określenia zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W zakresie władztwa 

planistycznego gminy i obowiązku zawarcia w planie postanowień, o których mowa w art. 15 ust. 2 

pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mieści się kompetencja do nałożenia 

obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych. Rada gminy nie może przesądzać o konieczności 
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wykonania takich czynności, albowiem w tej kwestii może wypowiedzieć się jedynie wojewódzki konserwator 

zabytków. Warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 

2011 r. (sygn. akt II SA/Wr 347/11), w którym stwierdzono, że ustalenia ochrony zabytków w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego są zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami jedną z form i sposobów ochrony zabytków, jednak przyjęta w zapisach planu ochrona nie może 

zastępować lub modyfikować istniejącej regulacji ustawowej, a ponadto musi znajdować swoje uzasadnienia 

w przepisach upoważniających organ uchwałodawczy gminy do jej ustanowienia.  

Orzecznictwo wielokrotnie wskazywało, że powtórzenia i modyfikacje, jako wysoce dezinformujące, 

stanowią istotne naruszenie prawa (wyrok NSA z 16 czerwca 1992 r., ONSA 1993/2/44; wyrok NSA  

z 14 października 1999 r., OSS 2000/1/17; wyrok NSA 6 czerwca 1996 r., sygn. SA/Wr 2761/95, nie opubl.). 

Powtarzanie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały może bowiem 

prowadzić do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji. Trzeba, bowiem liczyć się 

z tym, że powtórzony, czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go 

zamieszczono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. W takim 

kontekście, zjawisko powtarzania i modyfikacji w aktach prawnych przepisów zawartych w aktach 

hierarchicznie wyższych, należy uznać za niedopuszczalne. Ze stanowiskiem takim koresponduje § 118 

w zw. z art. 143 zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym w aktach prawa miejscowego nie powtarza się 

przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.  

Procedura uchwalania planu miejscowego jest ściśle wyznaczona przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 28 ust. 1 tej ustawy naruszenie zasad sporządzania studium 

lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości 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 Wojewody Dolnośląskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od 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 objętym stwierdzeniem nieważności, 

z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

 

  

Wojewoda Dolnośląski:  

Aleksander Marek Skorupa 
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