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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.4.4131/26/2011[SA] 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 4 lutego 2011 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 4, § 6 ust. 2, § 7 ust. 4 pkt 4, § 7 ust. 5 pkt 4 uchwaJy 
Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta ŚębnoŁ 

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; 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, Nr 40, poz. 230) stwierdzam niewawno`ć: 

 § 4, 

 § 6 ust. 2, 
 § 7 ust. 4 pkt 4, 

 § 7 ust. 5 pkt 4, 
uchwaJy Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno. 

Uzasadnienie 

W dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Śębnie ”odjęJa uchwaJę Nr III/13/2010 w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno. 
Materialno”rawną ”odstawę ”odjęcia ”rzedmiotowej uchwaJy stanowi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), 
zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami stu-

dium, rozstrzygając jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Czę`ć tekstowa 
”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią zaJączniki do 
uchwaJyŁ 

Na ”odstawie ”owoJanego ”rze”isu Rada Miejska w Śębnie ”osiadaJa kom”etencję do ”odjęcia 
”rzedmiotowej uchwaJy, jednakwe w toku badania jej legalno`ci organ nadzoru stwierdziJ, we ”ostanowie-
nia § 4, § 6 ust. 2, § 7 ust. 4 pkt 4 oraz § 7 ust. 5 pkt 4 w s”osób istotny naruszają ”rze”isy ”owszech-
nie obowiązującego prawa. 

W ”ierwszej kolejno`ci wskazać nalewy, we zgodnie z tre`cią art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publiczne-

go oraz okre`lenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Art. 15 ust. 2 cytŁ ustawy wymienia enumeratywnie obowiąz-
kowe elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei, § 4 pkt 2 roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) normuje obowiązujące standardy 
”rzy za”isywaniu ustaleL ”rojektu ”lanu dotyczących zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 
Ustalenia te ”owinny zawierać okre`lenie cech elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego, które wy-
magają ochrony oraz uksztaJtowania lub rewaloryzacji, a takwe okre`lenie nakazów, zakazów, do”uszczeL 
i ograniczeL w zagos”odarowaniu terenuŁ Wszystkie normy dotyczące zasad ochrony krajobrazu kulturo-
wego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej winny znaleuć odzwierciedlenie 
w miejscowym planie. 

W § 4 uchwaJy Nr III/13/2010 Rada Miejska w Śębnie w”rowadziJa ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i dziedzictwa kulturowego i zabytków ”ostanawiając jednocze`nie, we osoba prowadząca prace 

budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązana jest nie-
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zwJocznie zawiadomić o tym zarząd wJa`ciwego powiatu i wJa`ciwego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Jednocze`nie obowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty 
mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
odpowiednich zarządzeL. Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w Śębnie nie byJa u”owawniona do za-
mieszczenia w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego takich posta-
nowieLŁ Kwestie dotyczące zabez”ieczenia przedmiotu odkrytego podczas prac budowlanych lub ziem-
nych, co do którego istnieje ”rzy”uszczenie, we jest on zabytkiem, jak i procedura zawiadamiania woje-
wódzkiego konserwatora zabytków o odkryciu takiego ”rzedmiotu zostaJy wyczer”ująco uregulowane 
w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 z ”óunŁ zmŁ). Zgodnie bowiem z tre`cią art. 32 ust. 1 cyt. ustawy kto, w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych lub ziemnych, odkryJ przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iw jest on za-

bytkiem, jest obowiązany: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
2) zabezpieczyć, przy uwyciu dostępnych `rodków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwJocznie zawiadomić o tym wJa`ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je`li nie 
jest to mowliwe, wJa`ciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Z kolei ust. 2 tego ”rze”isu stanowi, we wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwJocznie, 
nie dJuwej niw w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiado-

mienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

Obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku powiadomienia go o odkryciu 
”rzedmiotu, co do którego istnieje ”rzy”uszczenie, iw jest on zabytkiem zostaJy okre`lone w art. 32 ust. 3 
- 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i tak wojewódzki konserwator zabytków jest 
obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, 

dokonać oględzin odkrytego przedmiotu - art. 32 ust. 3. Jeweli w terminie, okre`lonym w ust. 3, woje-

wódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być 
kontynuowane - art. 32 ust. 4. źa` po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwa-

tor zabytków wydaje decyzję: 
 1) pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeweli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem; 
 2) pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeweli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja 

robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; 
 3) nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki orga-

nizacyjnej finansującej te roboty, badaL archeologicznych w niezbędnym zakresie - art. 32 ust. 5. 
W tym miejscu organ nadzoru ”odkre`la, iw uchwaJy samorządu terytorialnego mogą być ”odejmo-

wane wyJącznie na ”odstawie i w granicach ”rawaŁ Nie mogą się w nich znaleuć materie uregulowane juw 
w aktach ”rawnych hierarchicznie wywszego rzędu (ustawach, roz”orządzeniach)Ł Prze”isy zamieszczone 
w uchwaJach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego o charakterze aktów ”rawa 
miejscowego res”ektować muszą uregulowania zawarte w ustawach bez konieczno`ci w”isywania do ich 
tre`ci ”ostanowieL ustawyŁ Z zasady demokratycznego ”aLstwa ”rawnego sformuJowanej w art. 2 Kon-
stytucji RP wynika nakaz przestrzegania przez organy administracji zasad poprawnej legislacji. Organy 
winne mieć zatem na względzie zasady techniki ”rawodawczej wynikające z zaJącznika do roz”orządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ｭZasad techniki prawodawczejｬ (Dz. U. 
Nr 100, poz. 908), z których wynika zakaz ”owtarzania ”rze”isów ustawy w aktach prawa miejscowego 
oraz w uchwaJach i zarządzeniach wewnętrznych (§ 143 i § 137 zaJącznika)Ł Postanowieniem § 4 uchwa-
Jy Nr III/13/2010 Rada Miejska w Śębnie zmodyfikowaJa ”rze”isy w”rowadzone ”rzez ustawodawcęŁ Takie 
dziaJanie organu stanowiącego gminy jest niedo”uszczalne i stanowi istotne naruszenie prawa (por. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 737/10). 

Ponadto w § 6 ust. 2 uchwaJy Nr III/13/2010 Rada Miejska w Śębnie ”ostanowiJa, we w przypadku 

braku mowliwo`ci zapewnienia wJa`ciwej ilo`ci miejsc parkingowych na wJasnej dziaJce dopuszcza się 
realizację miejsc postojowych na parkingach ogólnodostępnych pod warunkiem uzgodnienia takiej mowli-
wo`ci z Burmistrzem Dębna. Natomiast, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 4 oraz § 7 ust. 5 pkt 4 uchwaJy 
Nr III/13/2010 dopuszcza się lokalizowanie dodatkowych przepompowni `cieków w pasach technicznych 

dróg publicznych lub w przypadku braku takiej mowliwo`ci na terenie prywatnym, po uzyskaniu wcze-

`niejszej zgody wJa`ciciela nieruchomo`ci. 
W tym miejscu wskazać nalewy, we uchwalony ”rzez radę gminy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego stanowi akt prawa miejscowego - art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym - czyli akt ”owszechnie obowiązujący, zawierający normy bezwzględnie obowiązująceŁ Niedo-
puszczalne jest takie dziaJanie rady, które ”rowadzi do zamieszczenia w tre`ci ”lanu miejscowego ”rze”i-
sów uzalewniających ”odejmowanie czynno`ci od ”rzyszJych decyzji (wyrawenia zgody) ”rzez inny organ 
lub podmiot w odniesieniu do obszaru objętego ”lanem miejscowym. Zamieszczanie w tre`ci ”lanu norm 
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odsyJających do odrębnych i nie przewidzianych przepisami prawa procedur i uzalewniających realizację 
ustaleL ”lanu od uzyskania dodatkowych wymogów w ”ostaci o”inii, czy uzgodnieL jest nie”rawidJowe 
z punktu widzenia obowiązujących ”rze”isów ”rawaŁ Wykluczone jest zawieranie w przepisach miejsco-
wego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego norm otwartych, ”ozwalających jakimkolwiek ”odmiotom 
na indywidualne uzgadnianie odstę”stw od ”lanu bowiem ”owoduje to, we zamieszczone w planie normy 
”rawa materialnego stają się niedookre`lone (zobŁ wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra-
kowie z dnia 23 marca 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 1148/06). 

Reasumując uznać nalewy, we Rada Miejska w Śębnie w”rowadzając za”isy o wskazanej ”owywej 
tre`ci, naruszyJa ”rze”isy ”owszechnie obowiązującego ”rawa w stopniu istotnym, zatem stwierdzenie 
niewawno`ci uchwaJy Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowa, miasta Dębno 
w zakresie wskazanym na wstę”ie jest w ”eJni uzasadnione i konieczne. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w SzczecinieŁ Skargę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wojewody źachodnio”omorskiego w terminie 
30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięciaŁ 
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śgzem”larze biewące i z lat ubiegJych, w miarę ”osiadanych rezerw, mowna nabywać: 

ｦ na ”odstawie nadesJanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  
ulŁ WaJy Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703, 

ｦ w ”unktach s”rzedawy: 

 Biblioteka Zachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ulŁ WaJy Chrobrego 4, ”okŁ 137, codziennie w godzinach 800 ｦ 1500, tel. 91 43-03-380. 

 Biblioteka źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ｦ Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 ｦ 1530. 

Śzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyJowone są do ”owszechnego wglądu w bibliotekach: źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie oraz w Śelegaturze źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ｦ codziennie w godzinach pracy bibliotek. 
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