
WOJEWODA LUBELSKI
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.161.2016
Wojewody Lubelskiego

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/92/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, w części 
obejmującej § 11 ust. 4 w brzmieniu „mieszkaniowej", § 14 ust. 2, ust. 4, ust. 5 pkt 2 lit. b, ust. 7 w 

brzmieniu: "12 KDD-G", a także oznaczone w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały tereny 
oznaczone symbolem

2 R, 6 RM, 7 RM, 12 KDD-G oraz tereny 1 KX i 13 KDG-W, w części obszarów wykraczającej poza 
granice wyznaczone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 

30 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wąwolnica

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 446)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XV/92/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, w części 
obejmującej § 11 ust. 4 w brzmieniu „mieszkaniowej", § 14 ust. 2, ust. 4, ust. 5 pkt 2 lit. b, ust. 7 w 
brzmieniu: "12 KDD-G", a także oznaczone w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały tereny oznaczone 
symbolem 2 R, 6 RM, 7 RM, 12 KDD-G oraz tereny 1 KX i 13 KDG-W, w części obszarów wykraczającej 
poza granice wyznaczone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 
30 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wąwolnica.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy Wąwolnica została doręczona organowi nadzoru w dniu 22 marca 
2016 r.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wąwolnica uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.), 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 
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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.

Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane (art. 27 
ustawy).

Zgodnie zaś z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotne 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.

W mojej ocenie, przyjęta przez Radę Gminy Wąwolnica uchwała Nr XV/92/16 została podjęta z istotnym 
naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego oraz istotnym naruszeniem zasad jego sporządzania.

Jak wskazuje orzecznictwo sądowoadministracyjne, pojęcie trybu sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odnosi się do sekwencji czynności, jakie podejmują organy w celu 
doprowadzenia do uchwalenia planu miejscowego (zmiany planu), począwszy od uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia planu (zmiany planu), a skończywszy na uchwaleniu planu (zmiany planu). Tryb ten został 
unormowany w przepisie art. 14 ust. 1 i art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy, w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu 
publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej 
"planem miejscowym", z zastrzeżeniem ust. 6. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest 
załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

W myśl zaś art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości, o podjęciu uchwałyo przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin 
składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy 
właściwe do uzgadnianiai opiniowania planu;

3) (uchylony)

4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko;

5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;

6) występuje o:

a) opinie o projekcie planu do:

– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej,

– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczącychz obszarem objętym planem, w zakresie 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

– regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód 
podziemnych,

– (uchylone)

– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w 
zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, 
zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych 
inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te 
inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
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– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych,

– operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów 
leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych 
napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co najmniej 220 kV, oraz

b) uzgodnienie projektu planu z:

– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i 
samorządowych,

– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,

– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub 
zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa 
ochronnego oraz morskich portów i przystani,

– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,

– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,

– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu,

– zarządem województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 
38a, oraz

c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają 
tego przepisy odrębne;

7) (uchylony)

8) (uchylon y)

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w sposób 
określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem 
wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na 
okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami;

10) (uchylony)

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, 
nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu;

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu 
ich składania;

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w 
pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których 
mowa w pkt 11.

Powołane przepisy ustawy w sposób wyczerpujący i kompleksowy określają przebieg procesu 
sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego i ustanawiania tego planu, właściwość 
organów, uczestników postępowania oraz terminy wykonywania czynności procesowych.

W analizowanej sprawie nie wszystkie wymogi określone ww. przepisami ustawy zostały spełnione.
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W przeprowadzeniu procedury planistycznej zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica doszło do istotnego naruszenia art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Uchwałą Nr XXVII/153/13 z dnia 30 lipca 2013 r. Rada Gminy Wąwolnica przystąpiła do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica. Zmiana 
dotyczyła terenów zlokalizowanych, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wąwolnica przyjętym uchwałą Rady Gminy Wąwolnica Nr XIX/108/12 z dnia 
30 października 2012 r., w strefie D – 13 Rogalów – wierzchowina.  Granice przystąpienia do 
sporządzenia zmian planu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

Przedmiotowa uchwała o przystąpieniu została zmieniona przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr 
XXXV/190/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Z treści uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/153/13 (błędnie w tej uchwale określonej jako 
uchwała Nr XXIX/153/13) o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu wynika, że Rada Gminy 
Wąwolnica poszerzyła zakres przystąpienia do zmiany planu, dodając do objętego uchwałą o 
przystąpieniu terenu w strefie D – 13 Rogalów – wierzchowina nowe tereny, obejmujące część 
zachodnią w strefie D-10-Kolonia Łopatki-dolinka cieku bez nazwy, a także część centralną i wschodnią 
w strefie D-12-Łopatki-Las (§ 1 uchwały).

Przedmiotowe tereny zostały oznaczone w uchwale Nr XV/92/16 w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica następującymi symbolami: 2 R, 6 RM, 7 
RM, 12 KDD-G i obejmują także część obszarów oznaczonych symbolami 1 KX i 13 KDG-W.

Analiza załączonej do uchwały Nr XV/92/16 dokumentacji planistycznej daje podstawę do wniosku, 
że przyjęte w dniu 30 kwietnia 2014r. zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego nie zostały poddane pełnej procedurze planistycznej, o której mowa w art. 17 ust. 12 pkt 1 
i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W załączonych dokumentach planistycznych brak jest bowiem informacji o tym, iż uchwała Nr 
XXXV/190/14 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu została ogłoszona w prasie miejscowej oraz przez 
obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości wraz z informacją o 
uprawnieniu do składania wniosków do planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia 
(art. 17 pkt 1), a także poddana zawiadomieniu właściwych do uzgadniania i opiniowania instytucji i 
organów (art. 17 pkt 2).

Projekt zmian planu, po wprowadzonych zmianach w wyniku uchwały zmieniającej uchwałę o 
przystąpieniu do sporządzenia zmian planu, podlegał zaś dalszym etapom procedury planistycznej, 
określonym w art. 17 pkt 4 – 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokonując oceny naruszenia trybu sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wąwolnica, w pierwszej kolejności należy określić, jaką rolę odgrywa podjęta na 
podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwała o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w procedurze uchwalania planu miejscowego.

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 
2012r. (II SA/Wr 828/11), rolą uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego 
jest wszczęcie właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie – w załączniku graficznym – 
granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu, a zatem określenie granic przyszłych 
działań planistycznych.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie tylko inicjuje procedurę 
planistyczną, ale wyznacza również zakres planu miejscowego w granicach obszaru objętego planem 
określonych w załączniku do tej uchwały i z tego też względu kształtuje ona przebieg dalszej procedury 
planistycznej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2011r., II 
SA/GI 607/11).

A zatem uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (zmian planu), choć nie 
wywołuje skutków materialnoprawnych i ma jedynie charakter formalny, ma jednak istotne znaczenie 
nie tylko co do granic opracowania przyszłego planu, lecz także do przeprowadzenia kolejnych 
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czynności planistycznych określonych w przepisie art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Co więcej uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (zmian planu) stwarza nową sytuację prawną właścicieli nieruchomości znajdujących się 
w granicach obszaru, dla którego przewiduje się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (zmian planu). Ta nowa sytuacja prawna polega na tym, że właściciele nieruchomości 
mogą oczekiwać, iż w sposób wiążący zostanie określone zagospodarowanie ich nieruchomości. Tym 
samym właściciel nieruchomości objętych obszarem określonym w uchwale o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje włączony w procedurę 
uchwalania tego planu. Nie bez przyczyny bowiem ustawodawca połączył obowiązek ogłoszenia o 
podjęciu uchwały o przystąpieniu z ogłoszeniem o możliwości składania wniosków do planu (art. 17 pkt 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Jednocześnie przeznaczenie i 
zagospodarowania terenów określonych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
może istotnie wpływać na przeznaczenie i zagospodarowanie oraz sytuację prawną nieruchomości 
sąsiadujących z terenami objętymi procedowaniem zmierzającym do zmiany planu.

Kolejnym etapem zmierzającym do uchwalenia planu miejscowego (zmian planu), po wstępnym i 
niezbędnym etapie przyjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (zmian 
planu) jest procedura określona w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż procedura planistyczna jest procedurą sformalizowaną, 
wyznaczającą zakres i kolejność czynności proceduralnych wymaganych przy sporządzaniu planu 
miejscowego. Sformalizowane uregulowanie w art. 17 procedury planistycznej – również w zakresie 
chronologii podejmowanych działań - prowadzi do wniosku, że kształt uchwalanego planu miejscowego 
powinien być od początku procedury znany właściwym organom, a także osobom fizycznym i prawnym 
oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej. Podmioty te są bowiem 
uprawnione do wyrażenia swojego stanowiska nie tylko w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, 
ale już na wstępnym jej etapie. Uprawnienie to obejmuje -  jeśli chodzi o osoby fizyczne, prawne i 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - składanie wniosków (art. 17 pkt 1 
ustawy), jeśli chodzi zaś o właściwe instytucje i organy – powiadomienie o zakresie przedmiotowym 
przyszłego planu (art. 17 pkt 2). Podjęcie sekwencji czynności wymaganych do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego (zmian planu), gwarantuje zatem możliwość udziału 
zainteresowanych podmiotów w procesie planowania oraz pośrednią kontrolę legalności 
przyjmowanych w projekcie planu rozwiązań.

Wykładania celowościowa wskazanego art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, gwarantująca możliwość wpływu określonych podmiotów na treść przyszłego planu 
wskazuje zatem, iż treść dokonanych przez organy gminy ustaleń planu nie powinna stanowić 
zaskoczenia dla lokalnej społeczności. Z wnioskiem tym korespondują rezultaty wykładni systemowej. 
Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ustawy, w procesie planowania należy uwzględnić szereg wartości, w 
tym m. in. prawo własności oraz potrzeby interesu publicznego rozumianego jako ogólny cel dążeń i 
działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, 
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym (art. 2 pkt 4 ustawy).

W okolicznościach analizowanej sprawy stwierdzić należy, iż prawa do zagwarantowanej ustawowo 
procedury określonych w ustawie podmiotów (w szczególności osób fizycznych, prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) zostały naruszone.

Po podjęciu uchwały z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę intencyjną o przystąpieniu do 
sporządzenia zmian planu miejscowego, nie został dochowany obowiązek ogłoszenia i podania do 
publicznej wiadomości w przewidziany sposób tej uchwały, a także odstąpiono od zawiadomienia o 
podjęciu uchwały instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania. Tym samym 
wymienione w przepisie art. 17 pkt 1 i 2 ustawy podmioty uprawnione do uczestniczenia w procedurze 
planistycznej nad zmianą planu miejscowego gminy Wąwolnica pozbawione zostały prawa do 
zgłaszania jakichkolwiek wniosków czy też opinii i uwag do przyszłego projektu zmian planu, a tym 
samym ewentualnego wpływu na treść jego ustaleń.
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Powyższej wady nie sanuje fakt, iż wskazane wyżej podmioty miały w dalszej procedurze 
planistycznej prawo do składania uwag (art. 17 pkt 11 ustawy) oraz wyrażania opinii i uzgodnień do 
projektu planu (art. 17 pkt 6).

Tymczasem sam ustawodawca w treści art. 17 pkt 1 i 2 ustawy, wprowadza obowiązek organów 
gminy zapoznania, w pierwszych etapach procedury planistycznej, społeczności lokalnej oraz 
właściwych organów i instytucji z zamierzeniem przystąpienia do sporządzenia planu (zmiany planu) 
dla określonych terenów. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
wprowadzają żadnych wyjątków związanych z pominięciem ww. czynności.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt II 
OSK 1435/11), istotnym naruszeniem trybu jest takie naruszenie, które prowadzi w konsekwencji do 
sytuacji, w których przyjęte ustalenia planistyczne są odmienne od tych, które zostałyby podjęte, gdyby 
nie naruszono trybu sporządzania aktu planistycznego, jednakże ocena zaistnienia tej przesłanki 
wymaga odrębnych rozważań w każdym indywidualnym przypadku, uwzględniających przede 
wszystkim, że celem omawianej regulacji jest zagwarantowanie praw podmiotów, które mogą zostać 
naruszone w wyniku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W analizowanej sprawie nie można z góry założyć, że podjęta przez Radę Gminy Wąwolnica 
uchwała Nr XV/92/16 miałaby te same postanowienia, gdyby zakres przyjętych uchwałą o przystąpieniu 
zmian został poddany ogłoszeniu i wnioskom oraz zawiadomieniu właściwych instytucji i organów, o 
których mowa w art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjmując 
takie założenia doszłoby bowiem do naruszenia podstawowych zasad demokracji, przewidujących 
udział społeczeństwa w określonych etapach procedury uchwalania planu miejscowego. Nie wiadomo 
bowiem, czy zapoznanie przez organ gminy lokalnej społeczności z rozwiązaniami przyjętymi w 
uchwale zmieniającej uchwałę o przystąpieniu nie spowodowałoby zmian, które doprowadziłyby, iż 
projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica nie uległby 
zmianie i w zmienionej treści podlegałby dalszemu procedowaniu. Należy podkreślić, że postanowienia 
planu miejscowego dotyczą interesów nieokreślonej z góry ilości podmiotów (osób fizycznych i osób 
prawnych) i trudno przewidzieć z pozycji organów gminy, jakie zmiany i w jakim zakresie będą dla 
kogo korzystne, a dla kogo niekorzystne.

Tym samym etapy stanowienia planu winny być ściśle przestrzegane. Wprowadzony rygoryzm 
proceduralny stanowi bowiem jedną z gwarancji państwa prawnego w tworzeniu prawa lokalnego. 
Skoro określona przez ustawodawcę kolejność czynności w procesie stanowienia planu miejscowego 
zapewnia możliwość udziału zainteresowanych podmiotów na różnych etapach procesu planowania 
poprzez składanie wniosków, dokonywanie opinii, uzgodnień, wnoszenie uwag, to organy gminy nie 
mogą pominąć żadnej z przewidzianych wyżej czynności, chociażby celem przyspieszenia procedury 
planistycznej.

W ocenie organu nadzoru uchwała Nr XV/92/16 została podjęta także z  istotnym naruszeniem zasad 
sporządzania planu miejscowego.

Zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczą problematyki merytorycznej, związanej ze 
sporządzeniem takiego aktu, a więc zawartości aktu planistycznego (część tekstowa i graficzna, inne 
załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. W odniesieniu do 
planu miejscowego jego zawartość określają przepisy art. 15 ust. 1, art. 17 pkt 4 i art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiot (a więc ustalenia) określa art. 15 ust. 2 i ust. 
3 ustawy, natomiast standardy dokumentacji planistycznej (materiały planistyczne, skalę opracowań 
kartograficznych, stosownych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobów dokumentowania 
prac planistycznych) określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, wójt sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część 
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do 
obszaru objętego planem.

Jak stanowi § 2 pkt 2 – 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., projektem 
planu jest projekt tekstu i rysunku planu miejscowego, przez co rysunek powinien obowiązywać w 
takim zakresie, w jakim tekst planu odsyła do ustaleń planu wyrażonych graficznie na rysunku. Zgodnie 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 1929



zaś z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia  na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i 
oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem 
tekstu planu miejscowego.

Analiza przytoczonych wyżej przepisów wskazuje jednoznacznie, iż miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego stanowi całość składającą się z części tekstowej (treść uchwały) i 
integralnej jej części w formie graficznej. Zatem rozbieżność pomiędzy treścią uchwały, a jej częścią 
graficzną narusza zasady sporządzania planu miejscowego opisane w cytowanych wyżej przepisach i w 
konsekwencji powoduje nieważność regulacji, w których taka niezgodność występuje (zob. wyrok WSA 
w Poznaniu z dnia maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 256/13, wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 
października 2009 r., sygn. akt II SA/Lu 393/09 oraz WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 
września 2010r., sygn. akt II SA/Go 493/10).

W analizowanej sprawie Rada Gminy Wąwolnica uchwalając zmianę planu miejscowego 
wprowadziła w treści uchwały przepis § 14 ust. 5 pkt 2b, w którym zawarła ustalenia dla terenu 2 MN 
stanowiąc, iż „w terenie 2 MN dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy”. Tymczasem teren taki 
nie został objęty w granicach zmian planu, określonych w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały. 
Skoro przedmiotowy teren, oznaczony symbolem 2 MN, nie został uwzględniony w granicach obszaru 
zmian planu objętego opracowaniem graficznym, to brak jest podstaw prawnych do dokonywania w 
treści uchwały jakichkolwiek ustaleń dla tego terenu. W przedstawionej sprawie nie mogą zostać 
uwzględnione, przedłożone przez Wójta Gminy Wąwolnica pismem z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak 
L.dz. 95/16 wyjaśnienia, iż „w § 14 ust. 5 pkt 2b wystąpiła oczywista pomyłka przy dzieleniu uchwały 
na dwa etapy".

Należy bowiem stwierdzić, iż treść § 14 uchwały, w brzmieniu obejmującym kwestionowany ust. 5 
pkt 2b, zawiera załączony do dokumentacji planistycznej towarzyszącej podjęciu uchwały Nr XV/92/16 
projekt uchwały w sprawie zmian planu i treść uchwały przedłożonej organowi nadzoru, po jej 
uchwaleniu przez Radę Gminy Wąwolnica na sesji w dniu 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr XV/92/16 zawiera także inną sprzeczność pomiędzy jej częścią tekstową a graficzną.

W § 11 ust. 4 uchwały Rada Gminy postanowiła, iż „ustala się następujące odległości 
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej od drogi: 1) 
wojewódzkiej - min. 30,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni; 2) gminnej - min. 6,0 m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni.".

Tymczasem z zawartych na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały objaśnień oznaczeń wynika, iż 
wrysowana na rysunku planu „nieprzekraczalna linia dla nowej zabudowy" dotyczy wszystkich 
budynków, a nie wyłącznie tych, które odnoszą się do zabudowy mieszkaniowej.

Powyższe ustalenie, zdaniem organu nadzoru, ma szczególne znaczenie do wrysowanych na rysunku 
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach RM - zabudowy zagrodowej, w skład której - 
zgodnie z przyjętą w § 3 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) definicją wchodzą oprócz budynków mieszkalnych także budynki 
gospodarcze i inwentarskie.

W przedłożonym organowi nadzoru piśmie z dnia 20 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Wąwolnica 
wyjaśnił, iż „w zabudowie zagrodowej wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich 
nowych budynków".

A zatem Rada Gminy Wąwolnica wprowadzając w treści § 11 ust. 4 ustalenia dotyczące odległości 
od drogi jedynie dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej stworzyła niejasne reguły dla 
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania wyznaczonych na załączniku graficznym zmian 
planu terenów RM.

Należy podkreślić, że wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy ma podstawowe znaczenie dla 
możliwości rozwoju infrastruktury technicznej na danym terenie oraz pozwala na zaprowadzenie ładu 
przestrzennego, porządkuje bowiem zabudowę i pozwala na czytelne wyznaczenie przestrzeni 
publicznej (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 5 lipca 2012 r.- sygn. akt II SA/Wr 29/12).
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Dlatego też plan miejscowy, zawierający część tekstową i graficzną jest całością, a co za tym idzie 
oba te elementy muszą być całkowicie spójne i jednoznaczne. To zaś oznacza, że wymagane jest takie 
opracowanie uchwały w sprawie zmian planu, aby w jak największym stopniu wyeliminować 
niejednoznaczności mogące wyniknąć ze stosowania planu w praktyce, podczas jego obowiązywania. 
Kwestionowana uchwała jako akt prawa miejscowego nie powinny budzić żadnych wątpliwości co do 
zagospodarowania objętych nim terenów. Ewidentna sprzeczność pomiędzy treścią uchwały, a jej 
częścią graficzną istotnie narusza zasady sporządzania planu miejscowego opisane w cytowanych wyżej 
przepisach i w konsekwencji powoduje nieważność regulacji, w których taka niezgodność występuje.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/92/16 we wskazanym 
zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia.

 
w/z WOJEWODY LUBELSKIEGO

Robert Gmitruczuk
WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Wąwolnica

2) Przewodniczący Rady Gminy Wąwolnica

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 1929


		2016-05-12T15:24:08+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




