
 

 

WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR  475/13 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu   

w składzie następującym:   

  

Przewodniczący  Sędzia WSA Olga Białek 

Sędziowie  Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (spr.) 

 Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak 

  

Protokolant  starszy sekretarz sądowy Patrycja Kikosicka-Jędrzejczak 

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

sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego 

na uchwałę Rady Gminy Domaniów 

z dnia 21 lutego 2013 r. nr XXIX/188/13 

w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piskorzówek w gminie 

Domaniów 

 

I. stwierdza nieważność § 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały; 

II. orzeka, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w pkt. I niniejszego wyroku nie podlega wykonaniu; 

III. zasądza od Gminy Domaniów na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 zł (słownie: dwieście 

czterdzieści) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 grudnia 2013 r.

Poz. 6167



 

Uzasadnienie  

Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., w skrócie u.s.g.) złożył do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Gminy Domaniów z dnia 21 lutego 2013 r., Nr 

XXIX/188/13, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Piskorzówek w gminie Domaniów, wnosząc o stwierdzenie nieważności § 2 pkt 2 tej uchwały, z uwagi na 

jego podjęcie z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647, dalej u.p.z.p.) w zw. z § 115, § 116, 

§ 143, § 146 i § 149 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908, dalej w skrócie r.P.R.M) oraz 

art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej 

powoływanej jako Konstytucja RP. Ponadto Wojewoda wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według 

norm przypisanych.  

W uzasadnieniu zarzutu skargi Wojewoda Dolnośląski wskazał, że w § 2 pkt 2 uchwały Rada Gminy 

zdefiniowała wskaźnik intensywności zabudowy przyjmując, że „należy przez to rozumieć wskaźnik 

powierzchni całkowitej zabudowy (rozumianej jako suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji 

nadziemnych budynku) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej”. Według natomiast 

art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się maksymalną i minimalną intensywność 

zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej. Ustawa nie definiuje co prawda pojęcia „wskaźnika intensywności zabudowy" jednakże 

z literalnego brzmienia art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy wynika, że intensywność zabudowy określa stosunek 

powierzchni całkowitej budynku czyli sumę powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni działki. 

Tymczasem, jak wynika z postanowień uchwały, Rada określając wskaźnik intensywności zabudowy 

wskazała, że chodzi o stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, co nie jest 

tożsame z powierzchnią całkowitą zabudowy. Wojewoda Dolnośląski podniósł, iż powierzchnia całkowita 

wykorzystywana do określenia maksymalnego i minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy, zgodnie 

z Polską Normą PN-ISO 9836:1997, jest definiowana jako „suma powierzchni wszystkich kondygnacji, 

w tym piwnicy po obrysie zewnętrznym ścian wraz ze wszystkimi obiektami takimi jak: tarasy, balkony, 

zjazdy do garażu, schody zewnętrzne, podcienie". 

Organ nadzoru zauważył przy tym, że znaczenie terminu kondygnacja ustalone zostało w § 3 pkt 

16 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, dalej w skrócie 

r.M.I.), który stanowi, że przez kondygnację należy rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część 

budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej 

na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, 

znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na 

urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się 

nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 

kotłownia.  

W ocenie Wojewody rada gminy, wskazując w definicji kondygnacje nadziemne budynków, a pomijając 

kondygnacje podziemne, naruszyła art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy poprzez nieuprawnioną modyfikację sposobu 

ustalenia wskaźnika intensywność zabudowy oraz przekroczyła kompetencję ustawową w zakresie 

uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. W przekonaniu organu tak przyjęty zapis § 2 pkt 2 tej 

uchwały stanowi nieuprawnioną modyfikacją przepisu rangi ustawowej, co należy zakwalifikować jako 

istotne naruszenie prawa. 

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Domaniów, reprezentowana przez Przewodnicząca Rady, uznała 

skargę za bezzasadną i wniosła o jej oddalenie. 

W uzasadnieniu tego stanowiska stwierdzono, że w istocie spór nie dotyczy pojęcia „wskaźnik 

intensywności zabudowy", a pojęcia „powierzchnia całkowita zabudowy", które to pojęcie nie jest 

zdefiniowane w żadnym akcie prawnym, nie jest też określone w Polskiej Normie PN- ISO 9836:1997, na 

którą powołuje się strona skarżąca. Wynika to wprost ze sposobu zapisu, jaki przyjęła Rada Gminy 
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w przedmiotowej uchwale. Wyjaśnienie pojęcia „powierzchni całkowitej zabudowy" zostało ujęte w nawias, 

jako doprecyzowanie pojęcia niezdefiniowanego przez ustawodawcę. W przypadku usunięcia nawiasu 

pojęcie „wskaźnik intensywności zabudowy" pozostaje tożsame w treści z zapisem przyjętym 

w art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. Zdaniem Rady nie ma więc mowy o zmianie treści definicji określonej przez 

ustawodawcę, a jedynie o doprecyzowaniu pojęcia, które przez ustawodawcę nie zostało określone. 

Stwierdzono również, iż strona skarżąca bezpodstawnie przyjęła wykładnię pojęcia „wskaźnika 

intensywności zabudowy", gdyż z brzmienia art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. nic takiego nie wynika, nie ma też 

o tym mowy w r.M.I., ani też w jakimkolwiek innym powszechnie obowiązującym akcie prawnym. 

Nie zgodzono się także ze stroną skarżącą, że „powierzchnia całkowita wykorzystywana do określenia 

maksymalnego i minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997, jest definiowana jako: „suma powierzchni wszystkich kondygnacji, w tym piwnicy po obrysie 

ścian wraz ze wszystkimi obiektami takimi jak: tarasy, balkony, zjazdy do garażu, schody zewnętrzne, 

podcienie.” Po pierwsze w treści tej normy nie ma w ogóle mowy o „wskaźnikach intensywności 

zabudowy", a o wskaźnikach powierzchniowych i kubaturowych, co nie jest tożsame. Po drugie w żadnym 

miejscu tej normy nie jest napisane, że powierzchnia całkowita powinna być wykorzystywana do określenia 

maksymalnego i minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy. Po trzecie, nawet gdyby przyjąć, że za 

„powierzchnię całkowitą zabudowy" można by uznać określoną w normie „kubaturę budynku", to zgodnie 

z tą normą do obliczeń można by przyjąć zarówno wszystkie kondygnacje, jak i wyłącznie te, które znajdują 

się powyżej poziomu terenu, a więc kondygnacje nadziemne. Należy także zauważyć, że ani w u.p.z.p., ani 

w r.M.I., nie ma odwołania do tej normy, a zatem przy ustalaniu wskaźników intensywności w planie 

miejscowym omawiana norma w ogóle nie może mieć zastosowania. 

Niezrozumiałe dla Rady jest także przytaczanie przez stronę skarżącą definicji kondygnacji, ponieważ 

wcale z niej nie wynika, że każda z wymienionych tam części budynku powinna być brana pod uwagę przy 

określaniu w planie miejscowym wskaźnika intensywności zabudowy. 

Zdaniem Rady nie można się także zgodzić z argumentacją strony skarżącej, że „intensywność zabudowy 

powinna być określona z uwzględnieniem całkowitej zabudowy, a nie tylko tej, która odnosi się do 

kondygnacji nadziemnych". Co prawda Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 

2012 r., sygn. akt II OSK 162/12, stwierdził, że „jako wskaźnik intensywności zabudowy przyjmuje się 

stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji budynku (liczonej w zewnętrznym obrysie 

stropów z uwzględnieniem tarasów) do powierzchni terenu działki”, jednakże w ocenie organu gminnego 

jest to stwierdzenie nieuprawnione, nie poparte żadnymi dowodami, nie wynikające z żadnych powszechnie 

obowiązujących aktów prawnych, a co najwyżej stosowane w literaturze.  

Zwrócono również uwagę, że merytoryczne aspekty całej sprawy, gdyż brak ustawowej definicji 

„powierzchni całkowitej zabudowy", przy jednoczesnym braku takiej definicji w akcie prawa miejscowego, 

niewątpliwie może prowadzić do problemów z interpretacją ustaleń planu i tym samym problemów 

z wydawaniem pozwoleń na budowę. Jednym słowem nierozwiązany pozostanie spór, czy Radzie Gminy 

przy określaniu wskaźników intensywności zabudowy chodziło o wszystkie kondygnacje, czy wyłącznie 

o kondygnacje nadziemne. Doprecyzowanie tej definicji niewątpliwie pozwoli uniknąć tego sporu. Nie 

można również pomijać aspektu przestrzennego, tj. dbałości o ład przestrzenny, który w odbiorze przez 

człowieka nie jest postrzegany poprzez pryzmat tego co jest „pod ziemią", a wręcz przeciwnie, istotne 

znaczenie ma tylko to, co jest „nad ziemią", a więc dla zachowania ładu przestrzennego kluczowe jest 

określenie, ile kondygnacji nadziemnych może posiadać budynek, a nie ile łącznie budynek powinien 

posiadać kondygnacji, bo właśnie taki tok postępowania mógłby doprowadzić do zakłócenia ładu 

przestrzennego, wynikający z nadinterpretacji tego zapisu przez inwestorów, którzy wykorzystując 

dopuszczoną maksymalną intensywność zabudowy realizowaliby budynki o większych kubaturach 

widocznych powyżej poziomu terenu (nie realizując kondygnacji podziemnych), niż przewidywała to Rada 

Gminy tworząc zapisy planu. Z drugiej strony trudno uznać, aby w imię dbałości o ład przestrzenny, 

ograniczać powstawanie kondygnacji podziemnych, odnosząc również do nich wskaźnik intensywności 

zabudowy. Ponadto trzeba zauważyć, że pozostałe parametry oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

przewidziane przez ustawodawcę, w tym linie zabudowy, wysokość zabudowy i powierzchnia zabudowy, 

również, co do zasady, odnoszą się do kondygnacji nadziemnych (a przecież obrys budynku poniżej 

poziomu terenu może wykraczać poza obrys kondygnacji nadziemnych, a wysokość budynku poniżej 

poziomu terenu dla zachowania ładu przestrzennego praktycznie nie ma znaczenia), a zatem nie ma podstaw 
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do przyjęcia, że ustawodawca ustalając wymóg określenia np. linii zabudowy czy wysokości zabudowy miał 

na myśli kondygnacje nadziemne, a już przy ustalaniu wskaźnika intensywności zabudowy, zarówno 

kondygnacje nadziemne, jak i podziemne.  

Na zakończenie podkreślono, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 

2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz. 461) wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu 

budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia (a więc de facto również do określenia wysokości 

budynku na podstawie określonej w planie miejscowym intensywności zabudowy), mierzy się od poziomu 

terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej 

kondygnacji nadziemnej budynku (nie są brane pod uwagę kondygnacje podziemne), do górnej powierzchni 

najwyżej położonego stropu, [...] bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji 

przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

Innymi słowy przy założeniu, że określony w planie miejscowym wskaźnik intensywności zabudowy 

dotyczyłby również kondygnacji podziemnych, niemożliwe byłoby (biorąc pod uwagę przytoczoną definicję 

sposobu mierzenia wysokości budynku) jednoznaczne określenie dopuszczonej maksymalnej wysokości 

budynku. 

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 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwanej dalej u.p.p.s.a.), sądy administracyjne 

właściwe są do badania zgodności z prawem 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.  

Po myśli art. 147 § 1 u.p.p.s.a., Sąd uwzględniając skargę na uchwałę stwierdza nieważność tej uchwały 

w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny 

wyłącza stwierdzenie ich nieważności.  

W granicach tak określonych kompetencji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w toku podjętych 

czynności rozpoznawczych ocenia prawidłowość zastosowania w postępowaniu administracyjnym 

przepisów obowiązującego prawa materialnego i procesowego oraz trafność ich wykładni. Kontrola 

dokonywana przez ten sąd nie może zatem opierać się na takich kryteriach, jak kryterium celowości, 

słuszności lub sprawiedliwości społecznej. 

Z tych względów mimo, że ustawodawca jednoznacznie przyznał organom gminy uprawnienie do 

uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, to równocześnie nałożył na nie obowiązek 

przestrzegania reguł stanowienia prawa. Istotne jest też, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność, a jej samodzielność, realizowana w granicach dozwolonych 

prawem, podlega ochronie sądowej.  

Ranga powinności praworządnego działania organów gminy w sferze planistycznej podkreślona została 

w przepisie art. 28 u.p.z.p. stanowiącym, 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. 

Z powyższymi przesłankami stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub w części koresponduje 

art. 91 ust. 1 u.s.g., z którego wynika, że uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.  

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

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

miejscowym określa się obowiązkowo m.in. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.) Jednakże 

przyznana radzie gminy ww. kompetencja nie oznacza pełnej dowolności i musi być wykładana przez 

pryzmat obowiązującego prawa. Akt prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego 

stanowiony jest na podstawie upoważnienia ustawowego i winien być sporządzany 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 
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wyższych. Akt prawa miejscowego musi zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające 

stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Przypomnieć należy, iż tylko 

w ustawie dozwolone jest ustalanie obowiązków i praw obywateli oraz określenie wyjątków władczej 

ingerencji w konstytucyjnie gwarantowane prawa i wolności obywateli. Również tylko w ustawie 

dopuszczalne jest określenie kompetencje organów administracji publicznej. Zakres upoważnienia winien 

być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na 

podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę (art. 7 Konstytucji RP). Normy 

kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły co oznacza, że zakazane jest dokonywanie 

wykładni rozszerzającej przepisy kompetencyjne oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii. 

Przeprowadzona przez tutejszy Sąd kontrola przedmiotowego aktu, potwierdziła co do zasady zasadność 

postanowionego przez Wojewodę Dolnośląskiego zarzutu względem przyjętego zapisu § 2 pkt 2 uchwały.  

Przypomnieć trzeba, że w wyżej zakwestionowanym fragmencie uchwały planistycznej Rada Gminy 

Domaniów zdefiniowała wskaźnik intensywności zabudowy przyjmując, że „należy przez to rozumieć 

wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (rozumianej jako suma powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji nadziemnych budynku) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej”. 

Tymczasem z treści art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p., w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 

2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o państwowej inspekcji 

sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871, dalej jako 

nowela z 2010 r.), która weszła w życie w dniu 21 października 2010 r., wynika, że intensywność zabudowy 

określa wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

(„zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbą miejsc do parkowania 

i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów").  

Istotny dla niniejszego postępowania jest jeszcze przyjęta w art. 4 ust. 2 noweli z 2010 r. reguła 

intertemporalna, zgodnie z którą „do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało 

zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe". W badanym 

postępowaniu, jak wynika to z dołączonej dokumentacji planistycznej, i co znajduje potwierdzenie w zapisie 

redakcyjnym samej skarżonej uchwały, Rada Gminy Domaniów w dniu 31 maja 2011r. podjęła uchwałę Nr 

VIII/46/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Piskorzówek w gminie Domaniów. 

W tej sytuacji niedopuszczalnym było zdefiniowanie w nowym stanie prawnym wskaźnika intensywności 

zabudowy jako „wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy (rozumianej jako suma powierzchni 

całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku) w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej” , gdyż takie brzmienie byłoby dopuszczalne do dnia 21 października 2010 r., kiedy to 

w art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. nie definiowano pojęcia wskaźnika intensywności zabudowy, a stanowiono 

jedynie, że w planie określa się obowiązkowo „parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy”. 

Takie stanowisko znajdowało wówczas umocowanie także w § 4 ust. 6 rozp. M.I. 

W ostatnim czasie na tle nowej regulacji zaczyna przeważać pogląd, iż intensywność zabudowy powinna 

być określona z uwzględnienie całkowitej zabudowy, a nie tylko tej, która odnosi się do kondygnacji 

nadziemnych. Tym samym stosowany w urbanistyce i budownictwie wskaźnik intensywności zabudowy 

miałby stanowić stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji budynków (liczonej 

w zewnętrznym obrysie stropów z uwzględnieniem tarasów) do powierzchni terenu działki (por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OSK 162/12, opublikowany 

w CBOSA). Przez natomiast termin kondygnacja należy rozumieć – zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 

16 r.M.I. poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na 

stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź 

warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za 

kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą 
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część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą 

niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, 

centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia (w podobne stanowisko prezentuje WSA we 

Wrocławiu m.in. w wyrokach: z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 604/12, z dnia 20 listopada 

2012 r., sygn. akt II SA/Wr 600/12, II SA/Wr 601/12, II SA/Wr 602/12, z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt 

II SA/Wr 689/12, z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 30/13, z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt II 

SA/Wr 229/13 i z dnia 10 lipca 2013r., sygn. akt II SA/Wr 297/13). 

Generalnie jednakże, nie przesądzając w tym miejscu o prawidłowości powyższego stanowiska, 

zważywszy na równie celną argumentację praktyczną podniesioną przez organ gminny w odpowiedzi na 

skargę, należało podnieść, iż Rada Gminy Domaniów nie była uprawniona do regulowania, czy też raczej 

doprecyzowywania, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sposobu ustalania wskaźnika 

intensywności zabudowy, skoro ustawodawca uczynił to w przepisach rangi ustawowej. Nie ma tutaj 

znaczenia podnoszona przez Radę Gminy kwestia przyjętego w nawiasie zapisu odnoszącego się jedynie do 

pojęcia „powierzchnia całkowita zabudowy”, gdyż w istocie rzeczy poprzez wprowadzenie uzupełniającej 

definicji określono na potrzeby planu pojęcie wskaźnika intensywności zabudowy.  

Podkreślić wyraźnie należy, iż w stanowieniu aktów prawa miejscowego organy samorządu 

terytorialnego związane są ramami stworzonymi przez ustawy. Akty powyższe są aktami o charakterze 

podstawowym, a zatem są stanowione na podstawie upoważnień ustawowych, nie mogą zatem wykraczać 

poza jakiekolwiek unormowania ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych rozwiązań ustawowych, 

a także powtarzać kwestii uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie wyższych. W doktrynie 

występuje przekonanie, że prawo miejscowe ma charakter wyłącznie wykonawczy w stosunku do ustaw. 

W Konstytucji RP próżno jest szukać delegacji prawotwórczych dla organów samorządowych, a zatem 

i trafna jest teza, że samorząd terytorialny nie posiada pozycji autonomicznej, lecz jest jedynie formą 

zdecentralizowanej administracji (por. W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 

2003, s. 84). Decentralizacja procesu tworzenia przepisów wykonawczych do ustaw, w postaci prawa 

miejscowego, zakłada co prawda zróżnicowanie ich treści, ale to zróżnicowanie może sięgnąć do granic 

wyznaczonych przez prawo (por. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 259).  

Wskazany natomiast przepis uchwały stanowi nie tylko niezgodną z prawem modyfikację postanowień 

ustawowych ale również w sposób nieuzasadniony rozszerza kompetencję organu uchwałodawczego gminy. 

Tym samym narusza zasady sporządzania planu, pojmowane jako merytoryczne wymogi kształtowania 

polityki przestrzennej przez uprawnione organu w zakresie zawartości ustaleń planu i obliguje Sąd, zgodnie 

z art. 28 u.p.z.p., do stwierdzenia jego nieważności.  

Z tych względów, uznając stwierdzone naruszenie prawa za istotne, należało na podstawie 

art. 147 § 1 u.p.p.s.a. orzec jak w pkt I sentencji wyroku. Orzeczenie w pkt II znajduje swoje uzasadnienie 

w brzmieniu art. 152 u.p.p.s.a., a rozstrzygnięcie o kosztach postępowania sądowego w art. 200 u.p.p.s.a. 
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