
 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.VI.743.7.2016.AD 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 3 lutego 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) 

oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 199 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia  

23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze 

w części tekstowej w następującym zakresie: 

1) § 9 ust. 1 pkt 3; 

2) § 26 ust. 6; 

3) § 26 ust. 7; 

4) § 37 ust. 2 pkt 2; 

5) § 41 ust. 2 pkt 1; 

6) § 42 ust. 2 pkt 4; 

7) § 51 ust. 2 pkt 5; 

8) § 52 ust. 2 pkt 6; 

9) § 53 ust. 2 pkt 5; 

10) § 54 ust. 2 pkt 7; 

11) § 57 ust. 2 pkt 2; 

12) § 63 ust. 2 pkt 4. 

Uzasadnienie  

Na sesji 23 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Białej, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

o samorządzie gminnym i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku  

z uchwałą nr XI.148.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, oraz uchwałą nr XII.103.2015 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pogórze nie narusza ustaleń studium, podjęła uchwałę nr XII.104.2015 Rady Miejskiej  

w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Pogórze. Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych 

wpłynęła do organu nadzoru 4 stycznia 2016 r. w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ nadzoru, pismem z 29 stycznia 2016 r., na podstawie  

art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zawiadomił Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Białej o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wraz z zapewnieniem organom Gminy Biała 

możliwości czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poprzez składanie wyjaśnień dotyczących 
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przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie zarzutów w terminie do 2 lutego 2016 r. Wszczęcie 

postępowania nadzorczego nastąpiło z powodu naruszenia następujących przepisów: 

1) art. 20 ust. 2 w związku z art. 16 ust. 1ustawy z 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), poprzez brak dołączenia do uchwały załącznika 

graficznego opracowanego na mapie pochodzącej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

2) art. 15 ust. 2 pkt. 1 i 10 u.p.z.p., poprzez braku obowiązkowego określenia w planie miejscowym 

przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach 

zagospodarowania oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, określając w § 26 

ust. 6 (cyt.) „pas terenu pod przyszłą rozbudowę dróg publicznych 1KDZ i 2KDZ do parametrów klasy 

zbiorczej (Z), obejmujący tereny oznaczone symbolami 2PE, 2RR, 2RZ, 3RM i 2KS”, oraz ustalając pasy 

terenu przeznaczone pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ wraz z ograniczeniami w sytuowaniu obiektów 

budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych w § 51 ust. 2 pkt 5, § 52 ust 2 

pkt 6, § 53 ust. 2 pkt 5, § 54 ust. 2 pkt 7, § 57 ust. 2 pkt 2, § 63 ust. 2 pkt 4 przedmiotowej uchwały; 

3) art. 1 ust. 2 pkt 7 oraz art. 6 ust 1 u.p.z.p. poprzez przekroczenie przez gminę kompetencji władztwa 

planistycznego w zakresie dopuszczenia sytuowania na działce wyłącznie jednego budynku mieszkalnego 

w § 9 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały, nakaz sytuowania nie więcej niż 2 budynków pomocniczych  

w §37 ust 2 pkt 2 i § 42 ust. 2 pkt 4 uchwały, oraz nakaz sytuowania na działce jednego wolno stojącego 

budynku pomocniczego o powierzchni zabudowy do 70 m2 w § 41 ust 2 pkt 1 przedmiotowej uchwały; 

4) art. 15 ust. 2 u.p.z.p. poprzez ustalenie możliwości likwidacji obiektów w §19 ust. 2 pkt 3 przedmiotowej 

uchwały (cyt.) „dopuszcza się rozbiórkę zabytków wyłącznie w przypadku uzasadnionym złym stanem 

technicznym lub zagrożeniem dla ruchu drogowego, po wykonaniu niezbędnej dokumentacji zabytku dla 

potrzeb archiwalnych”; 

5) § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587) poprzez 

brak powiązania pomiędzy tekstem planu a rysunkiem planu w zakresie przeznaczenia terenu 1MN w § 36 

ust. 1 przedmiotowej uchwały dla którego w części tekstowej planu ustala się przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna a opisem symbolu MN  

na rysunku planu w legendzie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6) nadto naruszenie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

technik prawodawczej” (Dz. U. 2002 r. nr 100 poz. 908), poprzez zastosowanie odwołania do nieistniejących 

punktów uchwały tj. w § 51 ust. 2 pkt 5 (cyt.) „dopuszcza się sytuowanie sieci uzbrojenia, nie związanych  

z zakładem górniczym, w odległości nie większej niż 35m od linii rozgraniczającej drogi, z zastrzeżeniem pkt 5”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej nie przedstawił wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

Wojewoda Opolski wyjaśnia zatem, co następuje. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 u.p.z.p. (cyt.) „wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie 

uchwałę, o której mowa w ust. 1 wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich 

zgodności z przepisami prawnymi. Natomiast art. 16 ust. 1 u.p.z.p. normuje, iż (cyt.) „plan miejscowy 

sporządza się w skali 1:1000, w wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich 

braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym”. Po przekazaniu 

mapy stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały w formie elektronicznej, który został przysłany do tut. organu  

w postaci płyty CD, w związku z pismem nr IN.VI.743.6.2016AD z dnia 18 stycznia 2016 r., Wojewoda 

Opolski wskazuje, iż do dokumentacji prac planistycznych nie została dołączona klauzula właściwego organu 

potwierdzającego pochodzenie mapy wykorzystanej do sporządzenia projektu rysunku planu z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jednakże podkreślić należy, iż stosowne potwierdzenie pochodzenia 

materiałów użytych do sporządzenia rysunku planu zgodne z § 21 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także każde odstąpienie od stosowania ustalonej w ustawie  

o planowaniu skali, winno być odpowiednio wykazane w dokumentacji prac planistycznych. Tut. organ 

ogranicza się do wskazania, iż doszło do naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego. 

W miejscowym planie wyznaczono pasy terenów pod przyszłą budowę dróg. Tereny te zostały wyszczególnione 

w następujących paragrafach uchwały: 
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1) § 51 ust 2 pkt 5, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 3PU, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 2KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

2) § 52 ust 2 pkt 6, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 2PE, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

3) § 53 ust. 2 pkt 5, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 2RR, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ i 2KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

4) § 54 ust. 2 pkt 7, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 2RZ, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 2KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

5) § 57 ust. 2 pkt 2, „w liniach rozgraniczających terenu 3RM, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas terenu 

przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu obiektów 

budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

6) § 63 ust. 2 pkt 4 przedmiotowej uchwały, „w liniach rozgraniczających terenu 2KS, zgodnie z § 26 ust. 6 

stanowiącego pas terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ, obowiązują ograniczenia  

w sytuowaniu obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”. 

Powyższe ustalenia przedmiotowej uchwały określają, iż tereny pod rozbudowę dróg publicznych znajdują 

się w obrębie terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej „3PU”, terenów eksploatacji kopalin „2PE”, terenów 

upraw rolnych „2RR”, użytków rolnych „2RZ”, terenów zabudowy zagrodowej „3RM”, terenów 

przeznaczonych pod obiekty parkowania „2KS”. Dyspozycja art. 15 ust. 2 pkt 1 stanowi (cyt.) „w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania”. Z treści tego przepisu wynikają dwie normy: 

obowiązek ustalenia przejrzystego, niebudzącego wątpliwości i przeznaczenia terenu oraz obowiązek 

dokonania tego w akcie prawnym, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast 

wedle art. 4 ust. 1 ustawy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie 

przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania 

i warunków zabudowy terenu. Taka funkcja planu powoduje jednocześnie, że za pomocą linii 

rozgraniczających należy podzielić na rysunku planu tereny, dla których w tym planie przewiduje się określone 

zazwyczaj różne przeznaczenie, a zatem także różne ustalenia. 

Stanowisko takie potwierdził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt II SA./Wr 582/12, 

wskazując dodatkowo, że nie ma wątpliwości, że jedna strefa może być przeznaczona w planie dla realizowania 

więcej niż jednej funkcji, co można ewentualnie wykorzystać dla elastyczności w określaniu przeznaczenia 

poszczególnych stref. Wielofunkcyjność stref w żadnej mierze nie podważa jednak wymogu wykreślenia  

w planie sztywnych linii rozgraniczających obszary o różnym przeznaczeniu. Przebieg tych linii może zmienić 

rada nowelizująca plan. Nie można uznać, że dla swobody gospodarowania przez gminę przestrzenią można 

posługiwać się nieprecyzyjnymi oznaczeniami czy decydować o uzupełnieniu obowiązujących ustaleń planu 

bądź nawet o ich ostatecznym obowiązywaniu w drodze innych niż plan miejscowy aktów lub działań 

faktycznych dokonanych przez nieokreślony podmiot, w nieokreślony sposób i w nieokreślonej formie. 

Ponadto zapis § 26 ust. 6 przedmiotowej uchwały określa (cyt.) „Wyznacza się pas terenu pod przyszłą 

rozbudowę dróg publicznych 1KDZ i 2KDZ do parametrów klasy zbiorczej (Z), obejmujący tereny oznaczone 

symbolami 2PE, 2RR, 2RZ, 3RM i 2KS położone w pasie o szerokości: 

1) 12,5 m – po obu stronach osi jezdni drogi 1KDZ; 

2) 10 m – po obu stronach osi jezdni drogi 2KDZ.”. 

Oraz zapis § 26 ust. 7 (cyt.) „Rozbudowa dróg publicznych 1KDZ i 2KDZ w pasie terenu, o którym mowa  

w ust. 6, wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie przepisów odrębnych 

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego lub prawomocnej decyzji ustalającej lokalizację 

inwestycji celu publicznego”. 

Powyższe zapisy określają przeznaczenie terenów pod drogi i zostały one określone liniami rozgraniczającymi 

obszar o różnych przeznaczeniu, ale nie zostały wyznaczone odpowiednim symbolem, a także ww. obszary nie 
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zostały określone jako wielofunkcyjne. Podobnie w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 871/13, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że niedopuszczalne jest określenie w planie 

„pasów”, czyli de facto „rezerw”. Przy takim ujęciu rezerwy może dojść (w przypadku rzeczywistej lokalizacji 

drogi) do realizacji tej inwestycji bez wyczerpania wymaganej prawem procedury, czyli bez zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie. Inaczej mówiąc takie unormowanie z jednej strony 

powoduje, te tereny oznaczone w planie na tereny rolnicze czy trwałe użytki zielone mogą być wykorzystane na 

cele drogowe, z drugiej zaś może prowadzić do realizacji drogi z pominięciem uruchomienia procedury 

planistycznej. Jest to niedopuszczalne z punktu widzenia art. 7 Konstytucji i przeczy zasadzie rozdziału 

kompetencji, bo może prowadzić do wytyczenia drogi przez organy niebędące do tego uprawnione. Nadto 

jedną z podstawowych zasad, przy sporządzaniu projektu planu, jest jasność i czytelność zawartych w jego 

treści unormowań. Tymczasem określenie możliwości przeznaczenia terenów na cele rolnicze z dopuszczeniem 

hipotetycznego przeznaczenia części ich na cele publiczne kłóci się z zasadą, że plan ma w sposób 

jednoznaczny liniami rozgraniczającymi oddzielać tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Zakwestionowane uregulowanie stawia także właścicieli działek objętych terenem planu  

(w zakresie opisanej rezerwy) w niepewnej, co do możliwości dysponowania (w tym zagospodarowania) działkami 

sytuacji. 

Mając na uwadze powyższe Wojewoda Opolski uważa, że brak wyznaczenia terenu pod drogi i brak ustaleń, 

wyznaczenie jedynie „pasów terenów pod przyszłą rozbudowę dróg” powoduje, iż jest to istotne naruszenie 

prawa. 

Przedmiotowa uchwała ustala w § 9 ust. 1 pkt 3 (cyt.) „na działce dopuszcza się sytuowanie wyłącznie 

jednego budynku mieszkalnego, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 1RM, 4RM i 5MN, na których 

można sytuować nie więcej niż 2 budynki mieszkalne, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów”,  

w § 37 ust. 2 pkt 2 (cyt.) „na działce dopuszcza się sytuowanie nie więcej niż 2 budynków pomocniczych”,  

w § 42 ust. 2 pkt 4 (cyt.) „dopuszcza się nie więcej niż 2 wolno stojące budynki pomocnicze”, oraz § 41 ust. 2 

pkt 1 (cyt.) „dopuszcza się usytuowanie na działce jednego wolno stojącego budynku pomocniczego o powierzchni 

zabudowy do 70 m2”. Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. (cyt.) „w planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza prawo własności” oraz art. 6 ust. 1 u.p.z.p. (cyt.) 

„ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób 

wykonywania prawa własności nieruchomości”, w planie miejscowym należy dążyć do zachowania prawa  

do własności w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. W ocenie tut. organu ustalenia planu nakazujące 

sytuowanie określonej liczby budynków stanowi istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, 

gdyż zakazy, nakazy i dopuszczenia w powyżej przywołanych ustaleniach przedmiotowej uchwały 

przekraczają ustawowe władztwo planistyczne gminy. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. 

(sygn. Akt IV SA/Wa 1491/11) potwierdza stanowisko tut. organu (cyt.) „Zdaniem Sądu, gmina wykroczyła poza 

przysługujące jej tzw. władztwo planistyczne, ustalając w § 9 pkt 10 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zakaz realizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na działce oraz ustalając, że realizacja 

drugiego domu winna być poprzedzona wydzieleniem działki budowlanej spełniającej warunki planu oraz  

w sposób bezpośredni obsłużonej komunikacyjnie i inżynieryjnie. Nie ma, zdaniem Sądu, racjonalnych podstaw 

do wprowadzania tego rodzaju ograniczeń w zabudowie działki skarżącego”. 

W § 19 ust. 2 pkt 3 przedmiotowej uchwały ustalono dopuszczenie rozbiórki zabytków (cyt.) „dopuszcza się 

rozbiórkę zabytków wyłącznie w przypadku uzasadnionym złym stanem technicznym lub zagrożeniem dla ruchu 

drogowego, po wykonaniu niezbędnej dokumentacji zabytku dla potrzeb archiwalnych”. Dyspozycja  

ww. ustaleń planu możne prowadzić do interpretacji, iż ustalenie nakazuje likwidację obiektów zabytkowych. 

Tut. organ informuje, iż żaden z punktów ust. 2 jak i ust. 3 art. 15 tej ustawy nie stanowi podstawy do 

umieszczenia w planie zagospodarowania przestrzennego nakazu likwidacji obiektów budowlanych. Kwestia 

dopuszczenia rozbiórki nie jest przewidziana w materii planowania przestrzennego. Powyższe potwierdza 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 200 r. sygn. akt. II OSK 489/10 

(cyt.) „Niedopuszczalnym jest zawarcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nakazu 

wyburzenia istniejących budynków. (…) O tym czy budynek ma zostać rozebrany decydować może wyłącznie 

jego właściciel budynku lub organy administracji w określonych prawem sytuacjach. Natomiast, gdy budynek 

zostanie już rozebrany, dysponent nieruchomości powinien mieć możliwość ustalenia, na podstawie zapisów 

zawartych w planie, w jaki sposób może zagospodarować teren pozostały po rozebranym budynku.  

Na podstawie przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciel budynku powinien 

mieć też możliwość ustalenia, jakie wymogi musi spełnić, by możliwe było rozbudowanie, przebudowanie lub 

nadbudowanie należącego do niego budynku. Przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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nie mogą natomiast zmuszać właściciela budynku do wykonania tego rodzaju czynności.”. W ocenie Wojewody 

Opolskiego dopuszczenie możliwości rozbiórki zabytków nie stanowi istotnego naruszenia zasad sporządzania 

planu miejscowego. 

Rysunek przedmiotowego miejscowego planu zawiera w legendzie oznaczenie „MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej”. Natomiast w tekst uchwały w § 36 ust. 1 zawiera ustalenia dla obszarów 

oznaczonych na rysunku planu symbolem „1MN”, dla którego w tekście jako przeznaczenie podstawowe ustala 

się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Przepisy § 8 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wskazują, iż (cyt.) „na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje 

się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego  

z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia 

wszystkich użytych oznaczeń”. Tut. organ wskazuje, iż w legendzie planu zabrakło wyszczególnienia dla 

oznaczenia „MN”, iż obszar ten odnosi się dla terenów zarówno terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zaistniała sprzeczność między ww. częścią 

tekstową a częścią graficzną, będąca nieprecyzyjnym wyznaczeniem powiązania między oboma elementami 

przedmiotowej uchwały. Ponadto przeznaczenie teren oznaczony symbolem „1MN” ustalający jako 

przeznaczenie podstawowe jednocześnie zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, powinien zostać oznaczony 

jako przeznaczenie mieszane zawierając symbole odwołujące do zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy 

wielorodzinnej, kierując się zasadą § 9 ust 4 Rozporządzenia (cyt.) „w zależności od specyfiki i zakresu ustaleń 

dotyczących przeznaczenia terenów oraz granic linii regulacyjnych, dopuszcza się zastosowanie na projekcie 

rysunku planu miejscowego uzupełniających i mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz 

literowych i cyfrowych”. 

Zapisy przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego w § 52 ust. 2 pkt 5 ustalają (cyt.) 

„dopuszcza się sytuowanie sieci uzbrojenia, niezwiązanych z zakładem górniczym, w odległości nie większej niż 

35 m od linii rozgraniczającej drogi, z zastrzeżeniem pkt 5”. Powyższy zwrot powoduje brak możliwości 

jednoznacznego odczytania uchwalanej normy, gdyż odwołuje się do szerzej nieokreślonych ustaleń 

przedmiotowej uchwały, skutkując tym samym braku możliwości wykorzystania przepisu w przyszłości. Organ 

nadzoru w tym przypadku ogranicza się jedynie do wskazania, iż powyższe zapisy są niezgodne z technikami 

prawodawczymi. 

Wojewoda Opolski podkreśla, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa 

powszechnie obowiązującego musi spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych 

oraz odpowiadać standardom legalności. Ustawodawca przyjął w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, że (cyt.) „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 jej części”. 

Organ nadzoru po analizie przedłożonej uchwały wraz z załącznikami stwierdza, iż wyznaczenie pasów 

terenów pod przyszłą rozbudowę dróg jako przeznaczenie mieszane, ustalenie zapisów umożliwiających 

sytuowanie ograniczonej liczby budynków obiektu zabytkowego stanowią istotne naruszenie zasad 

sporządzania planu miejscowego, które w konsekwencji skutkować muszą stwierdzeniem nieważności uchwały 

rady gminy w części tekstowej w następującym zakresie: 

1) § 9 ust. 1 pkt 3 (cyt.) „na działce dopuszcza się sytuowanie wyłącznie jednego budynku mieszkalnego,  

z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 1RM, 4RM i 5MN, na których można sytuować nie więcej niż  

2 budynki mieszkalne, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów”; 

2) § 26 ust. 6 (cyt.) „Wyznacza się pas terenu pod przyszłą rozbudowę dróg publicznych 1KDZ i 2KDZ  

do parametrów klasy zbiorczej (Z), obejmujący tereny oznaczone symbolami 2PE, 2RR, 2RZ, 3RM i 2KS 

położone w pasie o szerokości: 

a. 12,5 m – po obu stronach osi jezdni drogi 1KDZ, 

b. 10 m – po obu stronach osi jezdni drogi 2KDZ”; 

3) § 26 ust 7 (cyt.) „Rozbudowa dróg publicznych 1KDZ i 2KDZ w pasie terenu, o którym mowa w ust. 6, 

wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie przepisów odrębnych  

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego lub prawomocnej decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego”; 

4) § 37 ust. 2 pkt 2 (cyt.) „na działce dopuszcza się sytuowanie nie więcej niż 2 budynków pomocniczych”; 
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5) § 41 ust. 2 pkt 1 (cyt.) „dopuszcza się usytuowanie na działce jednego wolno stojącego budynku 

pomocniczego o powierzchni zabudowy do 70 m2”; 

6) § 42 ust. 2 pkt 4 (cyt.) „dopuszcza się nie więcej niż 2 wolno stojące budynki pomocnicze”; 

7) § 51 ust. 2 pkt 5, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 3PU, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 2KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

8) § 52 ust. 2 pkt 6, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 2PE, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

9) § 53 ust. 2 pkt 5, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 2RR, zgodnie z § 26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ i 2KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

10) § 54 ust. 2 pkt 7, (cyt.) „w liniach rozgraniczających terenu 2RZ, zgodnie z §26 ust. 6 stanowiącego pas 

terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 2KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu 

obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

11) § 57 ust. 2 pkt 2, „w liniach rozgraniczających terenu 3RM, zgodnie z §26 ust. 6 stanowiącego pas terenu 

przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ, obowiązują ograniczenia w sytuowaniu obiektów 

budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”; 

12) § 63 ust. 2 pkt 4 przedmiotowej uchwały, „w liniach rozgraniczających terenu 2KS, zgodnie z § 26 ust. 6 

stanowiącego pas terenu przeznaczony pod przyszłą rozbudowę drogi 1KDZ, obowiązują ograniczenia  

w sytuowaniu obiektów budowlanych określone w przepisach odrębnych w zakresie dróg publicznych”. 

W stosunku do pozostałych naruszeń prawa, tj. brak załączenia do rysunku mapy stosownej klauzuli 

potwierdzającej pochodzenie mapy z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odwołania się do nieistniejącego 

zapisu przedmiotowej uchwały, dopuszczenie rozbiórki obiektów zabytkowych oraz niedoprecyzowanie 

przeznaczenia terenu dla symbolu na legendzie mapy, który winien odnosić się do ustaleń tekstu uchwały, 

Wojewoda ogranicza się do wskazania, że przedmiotowa uchwała została wydana z naruszeniem prawa. 

Wydane w przedmiotowej sprawie wskazanie ma na celu zapobieżenie tego typu uchybieniom w przyszłości  

i nie skutkuje nieważności uchwały w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę ww. niezgodności z prawem uchwały XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia  

23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, 

orzeczono jak na wstępie. 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 ust. 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

  

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor  

Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 

 

Marek Świetlik 
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