
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.81.2012 

z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

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

U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.15, art. 20 ust.1 i art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647/ i § 4  

pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164 poz.1587/ 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ  

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XXIV/242/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla 

budownictwa mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Małopolskim. 

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr XXIV/242/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. Rada Miejska w Głogowie Małopolskim 

uchwaliła II zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa 

mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Małopolskim. 

Dokonując analizy przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził szereg istotnych nieprawidłowości 

oraz uchybień obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z uchwalaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na samym wstępnie należy podkreślić, że ustalone w zmianie planu zasady zagospodarowania oraz 

parametry zabudowy są niezgodne z kierunkami oraz wytycznymi określonymi w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski . Niewłaściwe 

i sprzeczne z wytycznymi studium dla terenów oznaczonych symbolami MN/U i U/MN, są w szczególności 

ustalenia: 

 maksymalnych wysokości zabudowy, 

 maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy w granicach działek budowlanych, 

 minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, 

 minimalnych powierzchni działek budowlanych, 

 wielkości dopuszczenia funkcji mieszkaniowej w terenie usług komercyjnych i handlu. 

Zdaniem organu nadzoru wątpliwości budzi także zachowanie zgodności z ustaleniami studium 

w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjnej budynków usługowych bezpośrednio z drogi gminnej. 

Z kolei jedną z podstawowych zasad sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest przestrzeganie zgodności treści tego planu ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Takie stanowisko zajęto w orzecznictwie sądowym, np. w uzasadnieniu do 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 114/08, opub. w LEX  
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nr 497581). Obowiązek zgodności postanowień planu z ustaleniami studium wynika z art. 15 ust. 1 i art. 20  

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dokonując oceny niniejszej uchwały organ nadzoru stwierdził również, że ustalenia dla terenów 

oznaczonych w zmianie planu symbolami 1MN/RM i 2MN/RM nie spełniają wszystkich wymogów 

wymienionych w § 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164 

poz.1587/, ponieważ nie określają między innymi wielkości powierzchni zabudowy oraz powierzchni 

biologicznie czynnej. 

W tym miejscu wymaga zaznaczenia, że kwestionowana uchwała jest aktem prawa miejscowego, który 

to podlega szczególnym rygorom prawnym, ponieważ jego regulacje dotyczą różnych podmiotów, a w związku 

z tym zapisy takiej uchwały winny być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

sformułowane w sposób jednoznaczny, czytelny i nie powinny budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia organ nadzoru stwierdził, że podejmując przedmiotową uchwałę 

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim naruszyła w sposób istotny przepisy art.15 i art.20 ust.1 w związku 

z art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2012r. 

Nr 647./ oraz postanowienia § 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164 

poz.1587/.Przyjęcie bowiem ustaleń niezgodnych z treścią studium należy uznać za działania naruszające 

zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym powodujące jego 

nieważność . 

Zgodnie zaś z brzmieniem art.28 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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 w części. Wobec wagi wskazanych wyżej naruszeń przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu,  

a w szczególności stwierdzenia niezgodności planu miejscowego z kierunkami i wytycznymi określonymi 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski, 

stwierdzenie w całości nieważności przedmiotowej uchwały jest całkowicie uzasadnione. 

W związku z powyższym należało wyeliminować z obiegu prawnego niniejszą uchwałę w wyniku 

stwierdzenia jej nieważności. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia. 

  

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU  

 

 

Janusz Olech 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Głogowa Małopolskiego 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogowie Małopolskim 
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