
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II. 4131.2.97. 2013 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 4 lipca 2013 r. 

dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Sanok z dnia 28 maja 2013 r.  

Nr XLI/347/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowiec d. jednostka wojskowa 

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

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 2 pkt 6, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 28 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 

z póź. zm.).  

S T W I E R D Z A M   N I E W A Ż N O Ś Ć uchwały Rady Miasta Sanok z dnia 28 maja 2013 r.  

Nr XLI/347/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w dzielnicy Olchowiec d. jednostka wojskowa.  

Uzasadnienie  

W dniu 4 czerwca 2013 r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Rady Miasta Sanok z dnia 

28 maja 2013 r. Nr XLI/347/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowiec d. jednostka wojskowa. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647), do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej na terenie gminy, w tym m.in. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Uprawnienie do uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika 

z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1, art. 14, art. 17 i art. 20 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach tych uprawnień gmina ustala przeznaczenie 

i zasady zagospodarowania terenu położonego na jej obszarze. Działając w ramach posiadanych kompetencji 

i przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gmina nie może jednak dowolnie 

określać zasad postępowania przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak 

i wprowadzaniu do niego zmian. W myśl art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.   Tryb sporządzania i uchwalania planu został 

szczegółowo uregulowany w art. 17 powołanej ustawy. W myśl art. 27, stosowanie określonej 

w art. 17 procedury dotyczy również uchwalania zmian obowiązującego już planu zagospodarowania 

przestrzennego.  Ustawa w art. 27 wyraźnie stanowi, że zmiana studium lub planu miejscowego następuje 

w takim trybie, w jakim są one uchwalane, a w art. 28 ust. 1 - że 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 części. Redakcja przepisu art. 27 oznacza 

konieczność odpowiedniego stosowania powołanych regulacji dotyczących trybu sporządzania planu 

zagospodarowania miejscowego (w szczególności art. 17). Ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków 

pozwalających na odstąpienie od przewidzianej w jej art. 17 procedury uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Wobec tak kategorycznego brzmienia art. 28 ustawy należy 
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uznać, że żadne względy celowościowe nie mogą naruszyć wykładni gramatycznej oraz systemowej 

zacytowanych wyżej przepisów.   Przepis art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma 

istotne znaczenie przede wszystkim ze względu na to, że zarówno przy uchwalaniu miejscowego planu 

zagospodarowana przestrzennego, jak i przy jego zmianie, zagwarantowane jest zainteresowanym osobom 

prawo przedstawiania i obrony swoich interesów m.in. poprzez dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie 

planu rozwiązaniami, wnoszenie uwag dotyczących projektu planu (projektu zmian planu) - 

art. 17 i art. 11 ustawy. Każde uchwalenie bądź zmiana planu zagospodarowania przestrzennego pociąga 

bowiem za sobą konsekwencje nie tylko w sferze prawa własności, ale również w sferze obciążeń finansowych.  

Uchwalona przez Radę Miasta Sanoka zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nie polega na uchyleniu 

niektórych  przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów przepisami innej treści lub brzmieniem albo na 

dodaniu nowych przepisów lecz na faktycznym uchwaleniu „nowego” planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejsce dotychczasowego.  

W myśl § 82 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej" zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu 

niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów. 

Odnosząc się do treści aktu nowelizującego § 93 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej wskazuje z kolei, iż 

ustawa zmieniająca może zawierać jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy 

uzupełniające przepisy ustawy zmienianej, a w razie potrzeby - także przepisy przejściowe i dostosowujące, 

konieczne ze względu na dokonywaną nowelizację. W trybie wyjątkowym, stanowiącym odstępstwo od 

generalnej dopuszczalności nowelizacji aktu bez potrzeby uchwalenia go ponownie w całości § 84 wskazuje, że 

jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność 

ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy. 

W niniejszej sytuacji nie mamy do czynienia ze zmianą już obowiązującego planu ale jak to wskazano  

powyżej z uchwaleniem „nowego” planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazuje się, że tak przyjęta 

zmiana planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia prawidłowe korzystanie z niego, a także 

znacząco utrudnia sporządzenie tekstu jednolitego, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2010 r. Nr 17,poz. 95 ze zm.).  Zapisy zawarte 

w § 7 ust. 4, § 11 ust. 5, § 12 ust. 4 uchwały są niejasne, gdyż nie wiadomo o jaką ochronę chodzi 

w niniejszych ustaleniach. Zapisy zawarte § 29 i § 30 uchwały nieprawidłowo umieszczono w przepisach 

końcowych niniejszej uchwały; stosownie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" w przepisach końcowych nie zamieszcza się przepisów 

innych niż przepisy uchylające i przepisy o wejściu ustawy w życie; ponadto ustalenia § 29 i § 30 są 

obowiązkowymi ustaleniami miejscowego planu zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; Ponadto ustalenia zmiany planu naruszają art. 20 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647-j.t z późn. zm.), gdyż nie w pełni 

odzwierciedlają kierunek zagospodarowania terenu wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka. Przeznaczenie terenu usług sportu i rekreacji oznaczonego 

symbolem 1US uwzględnia tylko część założeń jakie zostały wyznaczone w Studium dla tego terenu, gdyż 

w Studium wyznaczono jako wiodący kierunek zagospodarowania terenu obszar potencjalnego rozwoju usług 

turystycznych (UT), który nie znalazł swojego odzwierciedlenia w ustaleniach zmiany planu. 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przedmiotowa  uchwała o której mowa wyżej podjęta 

została z rażącym naruszenie prawa.   Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4 A w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

 

 

z up. Wojewody Podkarpackiego 

Dyrektor Generalny Urzędu 

 

 

Janusz Olech 
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