
WOJEWODA LUBELSKI
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.36.2014 
Wojewody Lubelskiego

z dnia 7  lutego 2014 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/348/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski w części obejmującej 

§ 7  uchwały.

Na podstawie art. 91 ust. 1  i 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLI/348/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta 
Międzyrzec Podlaski, w części obejmującej § 7  uchwały. 

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLI/348/13 została doręczona organowi nadzoru w dniu 10 stycznia 2014 r. 

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy o samorządzie gminnym 
oraz art. 20 ust. 1  i ust. 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). 

W myśl art. 20 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 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). 

Mocą przedmiotowej uchwały Rada Miasta Międzyrzec Podlaski dokonała zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec 
Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XXXV/306/2005 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 
2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w północno –wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski. 
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Jak stanowi § 7  przedmiotowej uchwały na obszarach objętych planem tracą moc ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski uchwalonego uchwałą Nr 
XLI/370/2002 Rady Miejskiej Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2002 r. z późniejszymi 
zmianami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 19 poz. 490, z 2004 r. Nr 117, poz. 1810, z 2006 r. Nr 64, poz. 
1222, Nr 112, poz. 1915, Nr 132, poz. 2202, z 2007 r. Nr 65, poz. 1403, z 2008 r. Nr 29, poz. 951, z 2009 r. 
Nr 20, poz. 663, Nr 132, poz. 2798, z 2010 r. Nr 90, poz.1652, Nr 145, poz.2435, z 2013 r. poz. 2849). 

Uchwalony uchwałą Nr XLI/370/2002 z 30 stycznia 2002 r. plan objął swoim zasięgiem teren całego 
miasta Międzyrzec Podlaski w jego granicach administracyjnych. 

Rada Miasta Międzyrzec Podlaski w dniu 28 grudnia 2005 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/306/2005 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w północno – wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski. 

Należy wyjaśnić, iż z dniem wejścia w życie uchwały Nr XXXV/306/2005 Rady Miasta Międzyrzec 
Podlaski z dnia 28 grudnia 2005r. utraciła moc uchwała Nr XLI/370/2002 z dnia 30 stycznia 2002 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski - 
w części odnoszącej się do terenów objętych zmianą. 

Mając na uwadze powyższe, w ocenie organu nadzoru wprowadzenie do uchwały Nr XLI/348/13 zapisu 
§ 7  było bezprzedmiotowe i pozbawione podstawy w obowiązujących przepisach prawa. 

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wejście w życie 
planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego 
lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. Powołany przepis jest wyrazem zasady, iż dla 
danego obszaru może obowiązywać wyłącznie jeden plan miejscowy.

Pozbawione zatem podstaw prawnych jest wprowadzanie do uchwały Nr XLI/348/13 zapisu 
o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustaleń uchwały Nr XLI/370/2002 z dnia 30 stycznia 2002 r., 
w sytuacji, gdy jej regulacje w odniesieniu do terenów położonych w północno-wschodniej części miasta 
utraciły moc z dniem wejścia w życie uchwały Nr XXXV/306/2005. 

Jak stwierdził bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 marca 2012 r. 
(sygn. akt II SA/Kr 1684/11), przepis art. 34 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera w sobie klauzulę derogacyjną rangi ustawowej, zgodnie z którą traci moc 
obowiązującą dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego z chwilą wejścia w życie nowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który odnosi się do tego samego terenu. 

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawę do 
stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części stanowi naruszenie zasad 
sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie 
właściwości organów w tym zakresie. 

W ocenie organu nadzoru wprowadzenie do treści analizowanej uchwały § 7  stanowi naruszenie zasad 
sporządzenia planu, co w konsekwencji powoduje nieważność tej regulacji. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie dla terenów objętych uchwałą Nr XLI/384/13 plan 
zagospodarowania uchwalony uchwałą z 30 stycznia 2002 r. nie obowiązuje od momentu wejścia w życie 
zmiany planu z 28 grudnia 2005 r. 

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/384/13 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. 

Otrzymują:

1) Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski 
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2) Przewodniczący Rady Miasta Międzyrzec Podlaski 

 

Wojewoda Lubelski

Jolanta Szołno-Koguc
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