
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 20 maja 2014 r. 

 NK-N.4131.22.35.2014.MG 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) Wojewoda 

Dolnośląski – Organ Nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego 

stwierdza nieważność 

uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 15 kwietnia 2014 roku nr 

XLIV/291/14 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/276/14 z dnia 30 stycznia 

2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 3" oraz uchwały nr XLII/281/14 z 

dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 2". 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Domaniów w dniu 15 kwietnia 2014 roku podjęła uchwałę nr XLIV/291/14 w sprawie uchy-

lenia uchwały nr XLI/276/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 3" oraz uchwały nr XLII/281/14 z dnia 27 lutego 

2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - 

Domaniów 2". 

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru dnia 23 kwietnia 2014 roku. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała w sposób istotny narusza 

art. 27, art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) – zwaną dalej ustawą. 

W podstawie prawnej uchwały Rada Gminy powołała się na art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uchwałą nr XLIV/291/14 Rada Gminy Domaniów uchyliła uchwały: 

- nr XLI/276/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 3", 

- nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 2". 
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Uchylone uchwały zostały wcześniej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego (uchwała nr XLI/276/14 – Dz. U. Woj. Doln. z 12.02.2014 r., poz. 700 i uchwała nr XLII/281/14 – 

Dz. U. Woj. Doln. z 10.03.2014 r., poz. 1203) i weszły w życie. 

W toku prowadzonego postępowania organ nadzoru wystąpił do Przewodniczącej Rady Gminy Doma-

niów o przekazanie dokumentacji planistycznej odzwierciedlającej przebieg postępowania przyjęcia uchwa-

ły nr XLIV/291/14. 

W odpowiedzi na powyższe Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą samo-

dzielności planistycznej gminy, w art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawo-

dawca przyznał gminom tzw. władztwo planistyczne tj. prawo do kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dalej Przewodnicząca 

wyjaśniła, że trudno doszukać się w przepisach obowiązku poinformowania wszystkich właścicieli 

i użytkowników wieczystych objętych planem o zmianach miejscowego planu. Podjęcie uchwały uzasadnia-

ły liczne protesty mieszkańców wnioskujących o usunięcie lokalizacji elektrowni wiatrowych z terenu Gmi-

ny Domaniów. Dlatego też Rada Gminy Domaniów uznała, ze konieczne jest uchylenie kwestionowanych 

przez społeczeństwo uchwał i ponowne przeprowadzenie procedur, w tym szerokich konsultacji społecz-

nych w tej sprawie. Tym samym odstąpiono od zasad przeprowadzenia procedury określonej w art. 14-16 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Złożone wyjaśnienia utwierdziły organ nadzoru w przekonaniu, że będąca przedmiotem niniejszego roz-

strzygnięcia uchwała w sposób istotny narusza wskazane na wstępie przepisy prawa. 

Badając legalność kwestionowanej uchwały w pierwszej kolejności należy podkreślić, że poprzez podję-

cie przedmiotowej uchwały Rada dokonała próby uchylenia wcześniej podjętych uchwał w sprawie miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy, plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego – źródłem prawa po-

wszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Nie różni się on tym samym 

od innych przepisów uchwalanych przez radę gminy na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym poza tym, że tryb uchwalania tego przepisu został szczegółowo uregulowany w art. 14-20 ustawy. 

Natomiast stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy, naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne na-

ruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nie-

ważność uchwały rady gminy w całości lub części. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera kompleksową i zupełną regulację doty-

czącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza przepisy dotyczące istoty tego 

planu i rozwiniętego trybu jego przygotowania. Przepisy te skonstruowane zostały na zasadach współdzia-

łania oraz uwzględniania interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów. Co prawda ustawodawca 

przyznał gminom tzw. władztwo planistyczne (art. 3 ust. 1), tj. prawo do kształtowania i prowadzenia poli-

tyki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), jednakże rea-

lizacja tego prawa została obwarowana licznymi obostrzeniami, m.in. o naturze proceduralnej. 

Procedura planistyczna jako specyficznego rodzaju postępowanie prawotwórcze przewiduje konieczność 

dokonania szeregu czynności prawnych oraz materialno-technicznych (art. 14-26 ustawy) mających na celu 

zagwarantowanie, że w toku tworzenia mpzp gmina uwzględni stanowisko innych organów administracji 

publicznej (art. 17 pkt 1, 6-8, art. 18, art. 23 i art. 24 ustawy) oraz będzie miała na uwadze interesy osób 

bezpośrednio zainteresowanych rozstrzygnięciami danego mpzp (art. 17 pkt 1, 10-13, art. 18 ustawy). Osta-

teczna zatem postać mpzp teoretycznie zawiera stanowisko nie tylko twórcy planu, ale i innych podmiotów 

prawa. Konstrukcja prawna procedury planistycznej została przyjęta w celu zapewnienia ochrony zarówno 

interesu publicznego, jak i interesów podmiotów prywatnych. Możliwość uczestniczenia w tworzeniu pla-

nów miejscowych umożliwia także kontrolę bieżącą tej sfery życia publicznego. Wynika to m.in. z faktu, że 

mpzp jako akt prawa miejscowego stanowi część porządku prawnego na terenie danej gminy. Przesądza on 

o treści prawa własności (art. 6). 

Zagwarantowanie realnej stosowalności tych procedur oraz przestrzegania prawa zagospodarowania prze-

strzennego wymagało wprowadzenia do ustawy klauzuli zawartej w art. 27. Przepis ten stanowi, że zmiana 

studium lub mpzp następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Innymi słowy przepis ten zabezpie-
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cza przed obchodzeniem prawa wymuszając, aby procedury planistyczne były stosowane także 

w przypadkach zmian mpzp. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że ustawa w ogóle nie zawiera przepisów dotyczących uchylania mpzp. 

W doktrynie prawa administracyjnego wskazuje się, że organ, który w ramach posiadanych kompetencji 

może stworzyć dany akt administracyjny, posiada także kompetencje do jego uchylenia. Ani w doktrynie, 

ani w orzecznictwie nie podważa się co do zasady prawa rady gminy do uchylania własnych uchwał. 

Jednakże w przypadku mpzp pojawia się problem związany z istotą tej regulacji prawnej. Brak odrębnej 

regulacji prawnej dotyczącej uchylania mpzp pozwala przyjąć, iż ze swej istoty uchylenie mpzp stanowi 

zmianę stanu prawnego na terenie danej gminy, czyli zmianę wiążącego uregulowania sposobu zagospoda-

rowania przestrzennego. Innymi słowy istota uchylenia mpzp jest tożsama z istotą zmiany mpzp. Dlatego 

też w przypadku uchylenia mpzp znajdzie zastosowanie przywołany art. 27 ustawy. 

W tym też kierunku kształtuje się orzecznictwo, zarówno sądowo-administracyjne, jak i administracyjne. 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 28 października 2008 r. (II SA/Ol 571/08, LEX nr 475238) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Olsztynie uznał, że uchylenie istniejącego planu miejscowego we wskazanym wyżej za-

kresie stanowi w ocenie Sądu w istocie zmianę obecnie istniejącego planu miejscowego dla tego terenu, 

gdyż de facto podjętą uchwałą dokonano zmiany w istniejącym planie miejscowym zagospodarowania prze-

strzennego (…). Oznacza powyższe, iż w każdym takim przypadku podjęcie uchwały w tym zakresie wy-

magało przeprowadzenia stosownej procedury, zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W istocie bowiem uchylenie istniejącej (obowiązującej) uchwały dotyczącej planu miejsco-

wego dla określonego terenu spowodowało jego zmianę. Zatem wymagane było poprzedzenie takiej uchwa-

ły przeprowadzeniem stosownej procedury w tym zakresie. Warto przywołać również inne orzeczenia, 

w których podkreśla się tożsamość uchylenia i zmiany mpzp. „Rada gminy zmierzając do zmiany regulacji 

planistycznych dla obszaru objętego już obowiązującym planem miejscowym, ma do wyboru wyłącznie 

dwie możliwości: podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego (art. 14 ust. 1 w zw. 

z art. 27 u.p.z.p.) bądź podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego 

(odpowiednio art. 33 i 34 u.p.z.p.). Nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian w kwalifikacji tere-

nów objętych planem miejscowym w trybie innym niż dwa wskazane” (wyrok WSA w Opolu z 6 listopada 

2008 r.; II SA/Op 290/08, LEX nr 509694). Redakcja przepisu art. 27 ustawy, stwierdzającego, że „zmiana 

studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”, oznacza konieczność 

stosowania odpowiedniego trybu sporządzania planu miejscowego. Podjęcie przez radę gminy uchwały 

o uchyleniu w części uchwały o planie miejscowym winno zatem nastąpić zgodnie z art. 27 ustawy, a więc 

wymaga zachowania takiej samej procedury (wyrok WSA w Opolu z dnia 27 września 2007 r., II SA/Op 

354/07, LEX nr 438773). Brak jest podstaw do podjęcia przez radę gminy uchwały uchylającej miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. Istotą planowania przestrzennego jest wprowadzenie ładu prze-

strzennego, a nie tworzenie sytuacji dowolności w zakresie korzystania z terenów, co miałoby miejsce 

w sytuacji braku planu zagospodarowania. Uchwała w sprawie uchylenia planu stanowi w istocie zmianę 

istniejącego planu miejscowego. Oznacza to, iż w każdym takim przypadku podjęcie uchwały w tym zakre-

sie wymaga przeprowadzenia stosownej procedury, w oparciu o art. 27 ustawy (rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r., NK.II.0911/330/09, Dz.Urz.Lubel 2009/99/2319). 

Każda zatem zmiana planu miejscowego jest zmianą przepisu gminnego i wymaga zachowania takich 

samych warunków jak przygotowanie samego planu. Jak stanowi art. 28 ust. 1 ustawy, naruszenie zasad 

sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwo-

ści organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Nie ulega za-

tem wątpliwości, że regulacja traktująca o utracie mocy obowiązującego planu zagospodarowania prze-

strzennego wydana bez wyraźnej podstawy ustawowej, jak również bez przeprowadzenia procedury okre-

ślonej w art. 17 i nast. ustawy, stanowi kwalifikowane naruszenie procedury planistycznej i podstawę do 

stwierdzenia nieważności uchwały w tym zakresie. 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy brak jest bowiem podstaw do podjęcia przez radę gminy 

uchwały uchylającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (do sytuacji, w której miejscowy 

plan przestaje obowiązywać dochodzić może wyjątkowo i to w przypadkach jasno wskazanych w ustawie, 

np. art. 28, 34 ustawy). 

W niniejszej sprawie Rada Gminy nie tylko nie zachowała procedury przewidzianej w art. 17 ustawy, 

bowiem zaniechała szeregu czynności w nim przewidzianych, gwarantujących możliwość udziału zaintere-
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sowanych podmiotów w procesie planowania (składanie wniosków i uwag) i pośrednio do kontroli legalno-

ści przyjmowanych rozwiązań w granicach uzyskiwanych opinii i uzgodnień. Odstąpienie od ustalonych za-

sad postępowania dotyczących uchwalania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz jego 

zmiany, przez którą - jak wykazano powyżej - należy również rozumieć jego uchylenie jest niedopuszczal-

ne. Ustawodawca nie przewidział jakichkolwiek możliwości prawnych uprawniających do pominięcia pro-

cedury przewidzianej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podczas uchwalania pla-

nu zagospodarowania przestrzennego, czy też podczas jego zmiany. 

Zasadnie wskazuje się w orzecznictwie sądowym, że „w świetle przepisu art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) należy stwierdzić, 

że każda zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, będąca zmianą przepisu gminnego, wymaga 

przestrzegania ustalonego w art. 17 powyższej ustawy trybu postępowania, jak przy sporządzaniu planu za-

gospodarowania przestrzennego, przy czym nie ma żadnych możliwości pominięcia, bez względu na rodzaj 

i zakres zmian, czynności przewidzianych w art. 17 pkt 1, 3, 5 oraz 10-14 cytowanej ustawy. Pominięcie tych 

czynności stanowi istotne naruszenie trybu uchwalania zmian planu, powodujące nieważność uchwały na 

podstawie art. 28 ust. 1 ustawy"(por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2006 r., II SA/Wr 

204/06, Lex nr 285067). Choć w tym miejscu wskazać należy, ponownie podkreślając, że każda uchwała 

wymaga indywidualnego do niej się odniesienia i może zaistnieć sytuacja, iż nie będzie konieczne ponowne 

przeprowadzenie procedury w jakimś zakresie. 

Organ nadzoru podziela wskazane wyżej poglądy dotyczące możliwości uchylenia mpzp tylko przy za-

stosowaniu procedury z art. 27 ustawy w sytuacji, gdy plan został ogłoszony w dzienniku urzędowym 

i funkcjonuje w obrocie prawnym. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, bowiem Rada Gminy, 

mocą § 1 uchwały, uchyliła obowiązujące plany bez zastosowania procedury planistycznej. W tym konkret-

nym przypadku, Rada chcąc „wycofać” się z projektu jakim było przyjęcie planów w zakresie możliwości 

lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Domaniów, powinna w pierwszej kolejności wziąć pod 

uwagę fakt, że przyjęte w tym zakresie plany obowiązują i wywołują skutki prawne. 

Jedynie sygnalizacyjnie należy zauważyć, że możliwe jest podjęcie uchwały uchylającej plan, który 

nie został opublikowany. Uchylenie planu w tej sytuacji nie wymaga przeprowadzenia procedury plani-

stycznej określonej w ustawie, albowiem celem art. 27 ustawy jest ochrona interesów podmiotów zaintere-

sowanych treścią planu, a skoro plan nie wszedł w życie, to uprawnienia i obowiązki z niego wypływające 

nie zostały skutecznie ukształtowane, a zatem uchylenie planu nie może także ich naruszyć. Taka sytuacja 

nie miała jednak tutaj miejsca. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać inne naruszenie skutkujące nieważnością uchwały. 

W § 3 kwestionowanej uchwały postanowiono, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tymczasem 

w myśl art. 14 ust. 8 ustawy, plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego – źródłem prawa powszechnie 

obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Z kolei warunkiem wejścia w życie ak-

tów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, o czym stanowi art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Ustawa zasadnicza wyklucza możliwość wejścia w życie aktu prawnego o charakterze normatywnym 

bez ogłoszenia go w ustawowo przewidzianym trybie. Przepis art. 29 ustawy stanowi wprost, że uchwała 

rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określo-

nego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym wojewódz-

twa. Przytoczony przepis ustawy znajdzie zastosowanie nie tylko do uchwał w sprawie uchwalenia nowego 

planu miejscowego, ale także do uchwał uchylających plan miejscowy, gdyż charakter prawny aktu uchyla-

jącego jest taki sam jak aktu uchylanego. Oznacza to, że uchwała uchylająca akt prawa miejscowego, choć 

sama w sobie może nie zawierać żadnych postanowień merytorycznych, również jest aktem prawa miejsco-

wego ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Obowiązek publikacji przedmiotowej uchwały w dzienniku urzędowym wynika również wprost 

z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, gdzie prawodawca 

wskazał, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione 

przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy 

(pkt 2). Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, o czym stanowi rów-

nież art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Ujmując zatem powyższe ustalenia w kontekście rozpoznawanego przypadku należy stwierdzić, że wska-

zana uchwała Rady Gminy Domaniów nie odpowiada wymaganiom stawianym przez powołane przepisy 
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prawa, a więc nie zawiera odpowiedniego zapisu o prawidłowej publikacji i czasie wejścia w życie, co 

w ocenie organu nadzoru stanowi kolejny powód stwierdzenia nieważności uchwały. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru - 

Wojewody Dolnośląskiego. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-

ważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Wojewoda Dolnośląski: 

T. Smolarz 
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