
 

 

WYROK NR SYGN. AKT IISA/WR 890/12 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu   

w składzie następującym:   

  

Przewodniczący Sędzia WSA  − Olga Białek 

Sędzia WSA  − Ireneusz Dukiel /sprawozdawca/ 

Sędzia NSA  − Halina Kremis 

  

Protokolant  − Magda Minkisiewicz 

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 lutego 2013 r. 

sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego 

na uchwałę Rady Gminy Rudna 

z dnia 14 września 2012 r. nr XIII/142/2012 

w przedmiocie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyzna-

czonych terenów w miejscowości Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna 

 

   I. stwierdza nieważność § 3, § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b i lit. c, § 9 ust. 1 pkt 2 lit. i, § 10 ust. 1 pkt 2 lit. f, oraz 

§ 18 ust. 1 pkt 2 lit b; 

  II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części wymienionej w pkt I nie podlega wykonaniu; 

III. zasądza od Gminy Rudna na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 złotych /słownie: dwieście 

czterdzieści/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r.

Poz. 3405



Uzasadnienie  

 

Rada Gminy Rudna uchwałą z dnia 14 września 2012 r. nr XIII/142/2012 podjętą na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm., w skrócie u.s.g.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, dalej w skrócie u.p.z.p.), uchwaliła plan i zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów położonych w miejscowości Rudna i Rynarcice 

na terenie Gminy Rudna.  

Wobec wątpliwości co do zgodności z prawem opisanej powyżej uchwały Wojewoda Dolnośląski, powo-

łując się na przepis art. 93 ust. 1 u.s.g. i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze. zm., dalej w skrócie u.p.p.s.a.) wniósł skar-

gę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu domagając się stwierdzenia nieważności: 

1) § 3, § 9 ust. 1 pkt 2 lit. i, § 10 ust. 1 pkt 2 lit. f zaskarżonej uchwały jako podjętych z istotnym naruszeniem 

art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p. w zw. z art. 31 ust. 1a, art. 32 ust. 1, art. 36 i art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm., da-

lej jako u.o.z.o.z.) w zw. z art. 7 Konstytucji RP; 

2) § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b i c , § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b we w fragmencie „po uzgodnieniu z zarządcą drogi” zaskar-

żonej uchwały jako wydanych z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. w zw. z § 4 pkt 9 rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587, dalej w skrócie rozp. 

MI). 

W uzasadnieniu skargi Wojewoda Dolnośląski wyjaśnił, że na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 zaskarżonej 

uchwały Rada Gminy wprowadziła wymóg uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym przed uzyskaniem pozwolenia na bu-

dowę. Z kolei mocą § 3 ust. 1 pkt 3 ustalono, że wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne winne być 

wykonane przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora. Ponadto § 3 ust. 2 uchwały wskazuje, że zakres 

i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator za-

bytków 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. Żądając stwierdzenia nieważności tych przepisów organ nadzo-

ru powołał się na regulację przewidzianą w art. 31 ust. 1 a, art. 32 i art. 36 u.o.z.o.z. Biorąc pod uwagę te prze-

pisy organ nadzoru przyjął, że przytoczone uregulowania uchwały wykraczają poza przyznaną radzie gminy 

kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Powyższe upoważnienie nie obejmuje możliwości 

umieszczania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uregulowań kwestii związanych 

z koniecznością uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków przed podjęciem zamierzenia 

inwestycyjnego, w szczególności przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wszelkie kompetencje i formy 

działania organów nadzoru konserwatorskiego w zakresie współdziałania z organami administracji architekto-

niczno-budowlanej i nadzoru budowlanego zostały już określone przez ustawodawcę. Zdaniem organu nadzoru 

Rada Gminy nie ma żadnych kompetencji do modyfikowania zakresu współdziałania organów w postępowaniu 

l administracyjnym przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Zauważył także, że pozwolenie wojewódzkie-

go konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Podstawą prawną do wydania decyzji administracyjnej może 

być wyłącznie przepis rangi ustawowej, a nie uchwala Rady Gminy. W tym kontekście, za niedopuszczalne 

organ nadzoru uznał zobowiązywanie i nakładanie zadań w drodze uchwały rady gminy na organ administracji 

publicznej w zakresie wydawania pozwoleń odnośnie podejmowanych działań przy zabytku. Ilekroć ustawo-

dawca chce wprowadzić wymóg uzyskania pozwolenia, wprost o tym stanowi w ustawie. Ponadto w ocenie 

organu nadzoru, brak również podstaw prawnych do nakładania na uczestników procesu budowlanego obo-

wiązku uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, gdyż stanowi to wykroczenie poza zakres kwestii wymaga-

jących uzyskania pozwolenia wskazanych w art. 36 ust. 1 u.o.z.o.z. Wszelkie zapisy planu odnoszące się do 

postępowania administracyjnego związanego z procesem budowlanym, w zależności od sytuacji, można po-

traktować jako niezgodne z prawem powtórzenie ustawowe lub modyfikację, jeżeli uregulowanie takie wynika 

wprost z ustawy. Natomiast, jeżeli ustawodawca nie przewidział w ogóle wymogu pozwolenia organu nadzoru 

konserwatorskiego, a rada gminy w drodze uchwały taki obowiązek wprowadziła, to jest to przekroczenie 

kompetencji przez organ stanowiący. W tym konkretnym przypadku, kwestionowane przez organ nadzoru za-

pisy stanowią zarówno w części modyfikację art. 36 ust. 1 u.o.z.o.z, jak również zawierają uregulowania wy-

kraczające poza przyznaną kompetencję do określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
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dóbr kultury współczesnej. W zakresie władztwa planistycznego gminy i obowiązku zawarcia w planie posta-

nowień, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p., nie mieści się kompetencja do regulowania kwestii 

związanych z postępowaniem administracyjnym dotyczącym prowadzenia robót budowlanych. Ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawa Prawo budowlane kompleksowo regulują kompeten-

cje organów w administracyjnym procesie budowlanym związanym z zabytkiem. Z istoty aktu prawa miejsco-

wego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową które polega na 

powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym.  

Organ nadzoru zauważył również, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 u.o.z.o.z. kwalifikacje osób uprawnio-

nych do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich i architektonicznych 

przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych określi, w drodze rozporządzenia Minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac re-

stauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) badania ar-

cheologiczne może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów 

wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań. 

W związku z powyższym Rada Gminy nie ma kompetencji do określania osób uprawnionych do dokonywania 

badań archeologicznych. 

W ocenie organu nadzoru należy także stwierdzić nieważność § 9 ust. 1 pkt 2 lit. i, § 10 ust. 1 pkt 2 lit. f 

uchwały, jako przepisów odnoszących się w całości do zaskarżonego przez organ nadzoru § 3 uchwały. 

Odnosząc się do drugiego z zarzutów skargi organ nadzoru podniósł, że Rada Gminy w § 4 ust. 2 pkt 2  

lit. b i lit. c, § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały uzależniła możliwość dokonania określonych czynności od uzyska-

nia zgody zarządców sieci i drogi. 

Zdaniem organu nadzoru wskazane uregulowania uchwały wykraczają poza przyznaną kompetencję do 

określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad dotyczących modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wyrażoną w art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. Za-

kres przedmiotowy i granice tej kompetencji skonkretyzowano w § 4 pkt 9 rozp. MI, zgodnie z którym wspo-

mniane zasady powinny zawierać: określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz 

z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych, określenie warunków powiązań 

układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, wskaźniki w zakresie ko-

munikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości 

mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. 

Wojewoda wyjaśnił, że w przepisach ustawy i rozporządzenia wskazano jednoznacznie materię przekaza-

ną do uregulowania mieszczącą się w granicach władztwa planistycznego gminy. Nakładanie obowiązków 

w postaci konieczności uzyskania zgód, uwzględnienia warunków i zasad ustalanych przez określone podmioty 

stanowi wykroczenie poza kompetencję przyznaną mocą art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. Analizując zapis § 18 

ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały organ nadzoru zauważył, że kompetencja przewidziana w art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. 

nie obejmuje możliwości regulowania w planie miejscowym zakresu spraw podlegających procedurze uzyski-

wania zgody zarządcy drogi publicznej, czyli jego ustawowych kompetencji. Podobnie w ocenie tego organu, 

wobec braku wyraźnego przepisu kompetencyjnego dla rady gminy w zakresie stanowienia o obowiązkach 

i uprawnieniach zarządców sieci (§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b i lit. c), należało uznać takie próby uregulowania jako 

działanie bez upoważnienia ustawowego. W zakresie konieczności przestrzegania granic kompetencji ustawo-

wej oraz działania na podstawie i w granicach prawa organ nadzoru argumentował, że organ stanowiący, po-

dejmując akty prawne (zarówno akty prawa miejscowego jak i akty, które nie są zaliczane do tej kategorii ak-

tów prawnych) w oparciu o normę ustawową, musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. 

Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co 

z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Upoważnienie do wydawania przepisów wykonawczych odgrywa 

bowiem podwójną rolę - formalną, tworząc podstawę kompetencyjną do wydawania aktów prawnych, oraz 

materialną, będąc gwarancją spójności systemu prawa oraz koherencji treściowej przepisów. Ponadto przepis 

§ 142 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) stanowi, że: „Akty prawa miejscowego są stano-

wione przez sejmik województwa, radę lub zarząd powiatu oraz radę lub zarząd gminy na podstawie przepisów 

upoważniających zamieszczonych w ustawach dotyczących odpowiednich samorządów terytorialnych albo 

w innych ustawach". Działania jednostek samorządu terytorialnego muszą być zatem oparte na podstawie 

prawnej, przy czym zakres tych działań i kompetencji organów jednostek samorządowych wyznaczają ustawy. 

W rozporządzeniu (tu: w akcie prawa miejscowego) zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekaza-
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ne do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym) − § 115 w zw. z § 143 załączni-

ka do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. 

Rada Gminy Rudna w odpowiedzi na skargę podzieliła zarzuty skargi i wskazała, że Rada w trybie samo-

kontroli dokonała w dniu 28 grudnia 2012 r. zmiany zaskarżonej uchwały, uchylając kwestionowane zapisy. 

Powołując się na tą okoliczność wniesiono o umorzenie postępowania skargowego ze względu na jego bez-

przedmiotowość. 

Wojewoda Dolnośląski w piśmie procesowym z dnia 18 stycznia 2013 r. wniósł o oddalenie wniosku 

o umorzenie postępowania sądowego. Pełnomocnik organu nadzoru wskazał, że wobec uchwały Rady Gminy 

Rudna nr XVI/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu 

i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w miejscowości 

Rudna i Rynarcice na terenie Gminy Rudna, wydano w dniu 15 stycznia 2013 r. rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzając jej nieważności.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.  

Nr 153, poz. 1269) i art. 3 § 2 pkt 5 u.p.p.s.a. sądy administracyjne właściwe są do badania zgodności z pra-

wem zaskarżonych aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego. Akty te są zgodne 

z prawem, jeżeli są zgodne z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Stosownie do 

art. 147 u.p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 u.p.p.s.a., stwierdza nie-

ważność tej uchwały w całości lub w części. 

Mając na względzie wskazane powyżej kryterium legalności Wojewódzki Sąd Administracyjny, po pod-

daniu ocenie istniejących w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych, podzielił w całości zarzuty i argu-

mentację skargi złożonej przez organ nadzoru. Znamienne w niniejszej sprawie jest również to, iż sama rada 

gminy wnosiła o uwzględnienie skargi w całości.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa powszechnie obowiązującego musi 

spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych oraz odpowiadać standardom legal-

ności, dlatego też ustawodawca przyjął w art. 28 u.p.z.p., że naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakre-

sie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Z powyższymi przesłankami stwierdzenia 

nieważności uchwały koresponduje także art. 91 ust. 1 u.s.g. stanowiący, iż uchwała organu gminy sprzeczna 

z prawem jest nieważna.  

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy (art. 3 u.p.z.p.). W planie miejsco-

wym określa się obowiązkowo m.in. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4 i art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p.), np. poprzez ustalenie, w zależności od potrzeb, 

ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ogranicze-

nia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków (art. 7 pkt 4  

i art. 19 ust. 3 u.o.z.o.z.). Przyznana radzie gminy w tym zakresie kompetencja nie oznacza jednakże pełnej 

dowolności i musi być wykładana przez pryzmat obowiązującego prawa. Akt prawa miejscowego organu jed-

nostki samorządu terytorialnego stanowiony jest na podstawie upoważnienia ustawowego i winien być sporzą-

dzany tak, by jego regulacja nie wykraczała poza jakiekolwiek unormowania ustawowe, nie czyniła wyjątków 

od ogólnie przyjętych rozwiązań ustawowych, a także by nie powtarzała kwestii uregulowanych w aktach 

prawnych hierarchicznie wyższych.  

Zgodzić się należy z Wojewodą Dolnośląskim, że zapisy § 3, § 9 ust. 1 pkt 2 lit. i, § 10 ust. 1 pkt 2 lit. f tej 

uchwały wykraczają poza przyznaną radzie gminy kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Stanowi to również niedopuszczalną modyfikację przepisów ustawy, m.in. art. 36 ust. 1 u.o.z.o.z., 

w którym to przepisie ustawodawca określił jakie czynności wykonywane w stosunku do zabytku wpisanego 

do rejestru wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zauważyć należy, iż formą, w któ-

rej swe stanowisko wyraża wojewódzki konserwator zabytków jest, zgodnie z art. 36 u.o.z.o.z. i art. 39 ust. 1 

u.p.b. pozwolenie, a nie uzgodnienie, i co równie istotne obowiązek uzyskania pozwolenia ograniczony został 

wyłącznie do działań podejmowanych w stosunku do zabytków wpisanych do rejestru. 

Wszelkie kompetencje i formy działania organów nadzoru konserwatorskiego w zakresie współdziałania 

z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w procesie budowlanym zwią-

zanym z zabytkiem zostały już zatem określone w u.o.z.o.z. oraz w u.p.b. Zauważyć należy, iż przypadki nie-

zbędnych badań archeologicznych, jakie muszą zostać przeprowadzone w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub 

jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane albo roboty ziemne przy zabytku nieru-
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chomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków 

lub zamierza dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabyt-

ki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, usta-

wodawca w szczegółowy sposób uregulował w art. 31 u.o.z.o.z. Artykuł 31 ust. 2 tej ustawy wskazuje, że za-

kres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, jakie muszą zostać przeprowadzone przez osoby fizyczne 

lub jednostki organizacyjne jeżeli chcą przeprowadzić ww. inwestycje, ustala wojewódzki konserwator zabyt-

ków 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. Z powyższych przepisów wynika zatem, że obowiązek przeprowadzenia 

prac archeologicznych istnieje tylko o tyle, o ile występuje ryzyko przekształcenia lub zniszczenia zabytku 

archeologicznego i o ile przeprowadzenie badań jest niezbędne w celu ochrony zabytków.  

W dalszej kolejności należy wskazać, iż w ocenie Sądu uzależnienie możliwości dokonania określonych 

czynności od uzyskania zgody oraz uwzględnienia warunków wskazanych przez podmioty takie jak zarządca 

drogi wykraczają poza przyznaną radzie kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej wyrażoną w art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. Zakres przedmiotowy i granice tej kompetencji skonkrety-

zowano w § 4 pkt 9 rozp. MI, zgodnie z którym wspomniane zasady powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szla-

ków komunikacyjnych, b) określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury tech-

nicznej z układem zewnętrznym, c) wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, 

w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo po-

wierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na przepisy art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, w skrócie u.d.p.), w którym uregulowano kompetencje zarządcy drogi 

publicznej. Należą do nich:  

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach or-

ganów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 

dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;  

3) pełnienie funkcji inwestora;  

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczają-

cych ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa 

w art. 20f pkt 2;  

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;  

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz 

obronności kraju;  

7) koordynacja robót w pasie drogowym;  

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;  

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na 

żądanie uprawnionym organom;  

9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 

Krajowych i Autostrad;  

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw 

promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze 

względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;  

10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;  

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;  

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;  

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 

w następstwie budowy lub utrzymania dróg;  

14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyzna-

czanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób 

lub mienia;  

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;  

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;  
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17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiada-

nego prawa do tych nieruchomości;  

18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospoda-

rowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;  

19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7;  

20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej. 

Jak słusznie zatem zauważył Wojewoda, przywołane przepisy zaskarżonej uchwały dotyczące uzyskania 

zgody zarządcy drogi publicznej, czy uwzględnienia warunków określonych podmiotów nie tylko naruszają 

granice kompetencji wyznaczonej w art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p., ale prowadzą także do powtórzenia lub mody-

fikacji określonych przepisów ustawowych dotyczących uprawnień zarządców dróg. Zadania zarządców dróg, 

związane z administrowaniem drogami są określone w aktach rangi ustawy i nie mogą być powtarzane bądź 

modyfikowane w akcie prawa miejscowego.  

Na marginesie rozważań wskazać trzeba, iż w niniejszej sprawie brak było podstaw do umorzenia postę-

powania, bowiem wskutek wydania rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 15 stycznia 2013 r. zaskarżona uchwała 

planistyczna nadal pozostawała w obrocie prawnym.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd w pkt I sentencji wyroku orzekł na podstawie art. 147 § 1 u.p.p.s.a., zaś 

w pkt II sentencji wyroku stosownie do art. 152 u.p.p.s.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu poniesionych 

kosztów postępowania (pkt III sentencji wyroku) uzasadnia art. 200 u.p.p.s.a. 
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