
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.87.2016 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 25 maja 2016 r. 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 28 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)  

i § 4 pkt 6 i pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), a także 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr XIX/159/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście  

M. Sanoka o nazwie „Śródmieście – II”. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Sanoka w dniu 19 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIX/159/16 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy 

Śródmieście M. Sanoka o nazwie „Śródmieście – II”. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru w dniu  

27 kwietnia 2016 r. 

Organ nadzoru oceniając przedmiotową uchwałę pod kątem zgodności z prawem stwierdził, że narusza 

ona art. 15 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zwanej w dalszej części pisma ustawą  

i § 4 pkt 6 i pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), zwanego 

w dalszej części pisma rozporządzeniem, a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). Z ustaleń więc dokonanych 

przez organ nadzoru wynika, że przedmiotowy plan został uchwalony z istotnym naruszeniem zasad i tryb 

jego sporządzania. 

Burmistrz Miasta Sanoka w dniu 20 maja 2016 r. złożył do organu nadzoru wyjaśnienia w zakresie 

stwierdzonych przez organ nadzoru uchybień w uchwalonym planie. Organ nadzoru, mając przy tym na 

uwadze złożone wyjaśnienia, o których mowa wyżej przeprowadził szczegółowe postępowanie 

wyjaśniające, w trakcie, którego zajął następujące stanowisko: 

W procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada gminy musi 

kierować się zasadami sporządzania planu miejscowego, określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 ). 
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Analizując regulacje przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził w pierwszej kolejności, że brak 

ustalonego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  

E czyli dla terenu infrastruktury technicznej - energetyka, stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). 

Niewłaściwe są również ustalenia dotyczące wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 

zabudowy w kontekście definicji przyjętej przepisami § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały. Dopuszczona możliwość 

wykraczania poza linie zabudowy części budynków, przy równoczesnym wyznaczeniu tych linii w granicy 

planu, powoduje, iż może dojść do przekroczenia właściwości organu sporządzającego plan w zakresie 

ustaleń odnoszących się do terenu znajdującego się poza obszarem objętym planem, wyznaczonym  

w uchwale o przystąpieniu do sporządzania planu. Ponadto ustalona linia zabudowy w liniach 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dopuszcza  

w terenach dróg publicznych (KDD), przestrzeni publicznej (KX) oraz rynku śródmiejskiego (KXX), 

lokalizację funkcji (części budynków), które przepisami szczegółowymi przedmiotowej uchwały dla tych 

terenów nie zostały dopuszczone. 

Ustalone szerokości w liniach rozgraniczających dla wyznaczonych dróg publicznych dojazdowych oraz 

węzły, skrzyżowania tych ulic, nie spełniają wymogów określonych w § 7 Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

Ustalenia dotyczące minimalnej liczby miejsc do parkowania nie spełniają wymogów art. 15 ust. 2 pkt 6 

ustawy, ponieważ jak wynika z zapisów § 10 ust. 6 uchwały dotyczą wyłącznie nowej zabudowy. 

Ustalone w § 11 uchwały zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej, nie spełniają wymogów § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1587), gdyż brak jest ustalonych parametrów dla dopuszczonej budowy nowych sieci 

infrastruktury technicznej. 

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów zabudowy usług kultu religijnego oznaczonego symbolem 

2.UK oraz usług sportu i rekreacji oznaczonego symbolem US, nie spełniają wymogów określonych  

w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia, gdyż: 

a) brak określonej minimalnej intensywności zabudowy, 

b) brak gabarytów, wysokości zabudowy oraz geometrii dachu dla budynku kościoła - niewłaściwe jest 

ustalenie nakazujące utrzymanie wysokości budynku kościoła w odniesieniu do stanu istniejącego, gdyż 

wysokość ta nie jest znana użytkownikowi planu miejscowego, ponadto brak parametrów uniemożliwia np. 

odbudowę jakichkolwiek części obiektu. 

Ponadto zauważa się, iż ustalenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy oraz maksymalnej 

intensywności zabudowy w znacznym zakresie wzajemnie się wykluczają – z ustalonej maksymalnej 

intensywności zabudowy wynika, iż powierzchnia zabudowy nie będzie mogła stanowić więcej niż  

7% powierzchni działki budowlanej. 

Niektóre z nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych między innymi w granicach terenów 

2.MW, 4.MW1 oraz 13.MW1, nie stanowiły ustaleń projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, 

co stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania projektu planu o którym mowa w art. 28 ust 1 ustawy. 

Nie można uznać wyjaśnień Burmistrza Miasta, że braki na rysunku planu wyłożonym do publicznego 

wglądu były zaledwie brakiem formalnym bez merytorycznego uzasadnienia. 

Organ nadzoru zauważa również, że w planie miejscowym znalazło się kilka ustaleń, które wprawdzie 

nie naruszają w sposób jednoznaczny zasad sporządzania planu miejscowego określonych w ustawie  

i rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, jakkolwiek mogą one budzić wątpliwości interpretacyjne.  

W związku z powyższym organ nadzoru wskazuje poniżej te nieprawidłowości, aby w przyszłości  

w procedurze uchwalania planu miejscowego unikać takich nieścisłości i niejasności. 

Brak jest spójności pomiędzy ustaleniami obowiązującymi, zamieszczonymi na rysunku planu  

i w treści uchwały w zakresie określenia przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami KX oraz KS. 

Ponadto zbędne, niezgodnie z § 146 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), są niektóre z definicji 
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przyjęte w § 2 uchwały, ponieważ są one powszechnie zrozumiałe, zdefiniowane w obowiązujących 

przepisach prawa. Za niewłaściwe i również niezgodne z zasadami techniki prawodawczej są: 

a) uzasadnienia ustanawianych norm zawarte między innymi w § 7 ust. 2, ust. 3, 

b) informacje o braku ustaleń zawarte między innymi w § 7 ust. 1 pkt 8 lit. c, 

c) przypomnienia o stosowaniu obowiązujących przepisów prawa zawarte między innymi w § 8 ust. 11. 

Nieprawidłowe są zapisy § 7 ust. 1 pkt 8 uchwały, ponieważ przyporządkowano w nich wyznaczone  

w planie tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania do poszczególnych rodzajów 

terenów określonych w przepisach o ochronie środowiska pod względem zróżnicowanego, 

dopuszczalnego poziomu hałasu; tymczasem zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu art. 114 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.), przy 

sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ustala się dopuszczalnych 

poziomów hałasu, natomiast (w ustaleniach planu i przeznaczeniu terenu) uwzględnia się wskazane  

w ustawie tereny faktycznie zagospodarowane, dla których określono w przepisach prawa maksymalny 

poziom hałasu; 

Niewłaściwe dla ustaleń planu, stanowiącego przepis prawa miejscowego są zapisy zawarte między 

innymi w § 8 ust. 6, 7, 8, § 9 ust. 2 pkt 1 itp., ponieważ nie wiadomo na czym – poza ustalonymi 

zasadami zagospodarowania oraz parametrami zabudowy - polegać ma ustalony nakaz ochrony. 

Ustalone dopuszczenia zawarte w § 10 ust. 5 uchwały należy uznać za niewłaściwe ponieważ: 

a) nie wiadomo na czym ma polegać modernizacja dróg – obowiązujące przepisy ustawy o drogach 

publicznych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie nie określają znaczenia słowa modernizacja, 

b) dopuszczona rozbudowa sugerować może możliwość przesunięcia, korekt ustalonych linii rozgraniczających 

tereny dróg, 

Zauważa się również, ze uzasadnienie uchwały nie przedstawia wszystkich wymogów określonych 

przepisami art. 15 ust. 1 ustawy. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że podjęta przez Radę Miasta Sanoka uchwała  

Nr XIX/159/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście M. Sanoka o nazwie 

„Śródmieście – II” - narusza w sposób istotny zasady i tryb sporządzania planu, wobec powyższego ma 

zastosowanie przepis art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym 

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. Pojęcie zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 

należy wiązać ze sporządzaniem aktu planistycznego, a więc zawartością aktu planistycznego (część 

tekstowa, graficzna i załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji 

planistycznej. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, 

ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 30 dni od jego otrzymania. 

  

 

 

 z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Marcin Zaborniak 
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