
WOJEWODA LUBELSKI
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.365.2014
Wojewody Lubelskiego

z dnia 28 października 2014 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/346/14 Rady Gminy Głusk z dnia 18 września 2014 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk we wsi Mętów 

etap II, w części obejmującej § 10 ust. 10 w brzmieniu: „przez teren objęty planem przebiega 
przesyłowa linia elektroenergetyczna NN 220 kV (zarządca PSE OPERATOR S.A.) Stalowa Wola – 

Abramowice z TR 400/220kV w stacji Lublin Systemowa (szerokość pasa technologicznego dla tej linii 
wynosi odpowiednio 50 m – po 25 m w obie strony od osi linii – dla odcinka napowietrznego, 15 m – 

po 7,5 m od osi kabla – dla linii kablowej)”, § 14 ust. 4 w brzmieniu: „dla terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami MN, U i U, MN dopuszczalny poziom hałasu 

musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych”, 
§ 14 ust. 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

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 XLIX/346/14 Rady Gminy Głusk z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk we wsi Mętów etap II, w części obejmującej 
§ 10 ust. 10 w brzmieniu: „przez teren objęty planem przebiega przesyłowa linia elektroenergetyczna NN 
220 kV (zarządca PSE OPERATOR S.A.) Stalowa Wola – Abramowice z TR 400/220kV w stacji Lublin 
Systemowa (szerokość pasa technologicznego dla tej linii wynosi odpowiednio 50 m – po 25 m w obie 
strony od osi linii – dla odcinka napowietrznego, 15 m – po 7,5 m od osi kabla – dla linii kablowej)”, 
§ 14 ust. 4 w brzmieniu: „dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 
MN, U i U, MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla 
terenów mieszkaniowo-usługowych”, § 14 ust. 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLIX/346/14 Rady Gminy Głusk została doręczona organowi nadzoru w dniu 29 września 

2014 r.

Działając na podstawie m. in. art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 20 ust. 1, 
27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647, ze zm.) Rada Gminy Głusk przyjęła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Głusk we wsi Mętów etap II.
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy 
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami 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.

W myśl art. 27 ustawy zmiana planu następuje w takim trybie w jakim jest on uchwalany.

Natomiast stosownie do art. 28 ust. 1 ww. ustawy, 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.

Jak wskazuje orzecznictwo sądowoadministracyjne, zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczą 
problematyki merytorycznej, związanej ze sporządzeniem takiego aktu, a więc zawartości aktu 
planistycznego (część tekstowa i graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów 
dokumentacji planistycznej. W odniesieniu do planu miejscowego jego zawartość określają przepisy 
art. 15 ust. 1, art. 17 pkt 4 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przedmiot (a więc ustalenia) określa art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy, natomiast standardy dokumentacji 
planistycznej (materiały planistyczne, skalę opracowań kartograficznych, stosownych oznaczeń, 
nazewnictwa, standardów oraz sposobów dokumentowania prac planistycznych) określa rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

W ocenie organu nadzoru uchwała Nr XLIX/346/14 we wskazanym zakresie została podjęta 
z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa uchwała dotknięta jest wadą prawną polegającą na niezgodności części tekstowej planu 
z częścią graficzną.

W § 10 ust. 10 uchwały Rada Gminy ustaliła, że „przez teren objęty planem przebiega przesyłowa linia 
elektroenergetyczna NN 220 kV (zarządca PSE OPERATOR S.A.) Stalowa Wola – Abramowice z TR 
400/220kV w stacji Lublin Systemowa (szerokość pasa technologicznego dla tej linii wynosi odpowiednio 
50 m – po 25 m w obie strony od osi linii – dla odcinka napowietrznego, 15 m – po 7,5 m od osi kabla – dla 
linii kablowej)”.

W § 14 ust. 4 Rada Gminy ustaliła, że „dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych symbolami MN, U i U, MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu 
dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych”.

W § 14 ust. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 zawarte zostały regulacje dotyczące Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych (ESOCH).

Wymienione wyżej ustalenia tekstu planu nie zostały zamieszczone na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały.

Na rysunku brak jest linii elektroenergetycznej WN 220 kV (błędnie opisanej w tekście planu jako linia 
elektroenergetyczna NN 220 kV).

Załącznik graficzny nie zawiera również terenów oznaczonych symbolami MN,U i U,MN. Co więcej, 
przedmiotowa zmiana planu dotyczy terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych 
symbolem MN, terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych jako RM, terenów rolniczych R oraz terenów 
urządzeń elektroenergetyki E. Zmiana planu nie obejmuje terenów zabudowy usługowej, co wynika 
zarówno z tekstu jak również z rysunku planu.

Z kolei Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH) obejmuje tereny sąsiadujące z granicami 
uchwalonej zmiany planu, lecz nie dotyczy obszarów objętych przedmiotową zmianą planu, co wynika ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk, zmienionego uchwałą 
Nr XXXVII/256/13 z dnia 8 października 2013 r.

Wskazane powyżej ustalenia tekstu planu, niezamieszczone na rysunku planu, powodują sprzeczność 
pomiędzy częścią tekstową i graficzną planu.
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Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie 
z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się 
nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego 
z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia 
wszystkich użytych oznaczeń.

Z powyższych przepisów wynika zatem jednoznacznie, że projekt planu musi zawierać część tekstową 
i graficzną. Tekst planu miejscowego stanowi treść uchwały rady gminy i jego redakcja przybiera postać 
przepisów prawnych. Rysunek planu jest załącznikiem graficznym do uchwały w sprawie planu 
miejscowego. Rysunek planu obowiązuje w takim zakresie, w jakim tekst planu odsyła do ustaleń planu 
wyrażonych graficznie na rysunku. Innymi słowy, rysunek planu stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie tekstu.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 października 2009 r., 
sygn. akt II SA/Lu 393/09 „część graficzna planu jest "uszczegółowieniem" części tekstowej i ustalenia 
planu muszą być odczytywane łącznie - z uwzględnieniem zarówno części graficznej jak i tekstowej. Z tych 
względów nie może być rozbieżności pomiędzy częścią tekstową planu a rysunkiem planu”.

Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 
22 września 2010 r., sygn. akt II SA/Go 493/10: „część tekstowa i część graficzna planu miejscowego 
tworzą całość, obydwie są integralnymi, równorzędnymi częściami planu. Nie można odczytywać części 
tekstowej (treści uchwały) planu bez analizy odpowiadającej jej części graficznej”.

W przedmiotowej sprawie brak zamieszczenia na rysunku planu ustaleń zawartych w tekście planu 
powoduje, że wymienione ustalenia planu są nieczytelne i niemożliwe do stosowania, tym samym wskazane 
regulacje uchwały są bezprzedmiotowe.

W kontekście powyższego zasadne jest wyeliminowanie wskazanych postanowień części tekstowej 
uchwały w celu doprowadzenia do spójności pomiędzy częścią tekstową i graficzną przedmiotowej zmiany 
planu.

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami pomiędzy tekstem i rysunkiem planu, organ nadzoru 
w dniu 21 października 2014 r. wystąpił do Wójta Gminy Głusk o wyjaśnienia. W dniu 24 października 
Wójt Gminy Głusk przedłożył wyjaśnienia, w których wskazał m. in., iż „obszar objęty uchwałą o zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk Nr IX/346/14 z dnia 28 września 
2014 r. jest niewielkim fragmentem kompleksowego opracowania zmian planu z którego został wydzielony 
(…). Konstruując tekst planu do tego fragmentu, przyjęto, że zapisy planu – szczególnie jeśli chodzi o tzw. 
ustalenia ogólne obowiązujące dla całego obszaru opracowania – powinny być jednolite dla jego całości”.

W ocenie organu nadzoru przedłożone wyjaśnienia nie mogą zostać uwzględnione.

Nie można przyjąć, że dopuszczalne jest zawarcie w tekście zmiany planu ustaleń dotyczących obszaru 
wykraczającego poza granice zmiany planu.

Ustalenia zmiany planu muszą odnosić się do obszarów objętych zmianą planu, co wynika wprost 
z art. 15 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W kontekście powyższego nie można zgodzić się z wyjaśnieniami dotyczącymi systemu ESOCH. 
Zgodnie z ich treścią „uznano więc za wskazane umieszczenie zapisów o ESOCH jako treści informacyjnej 
o warunkach sąsiednich”.

Wymienionych ustaleń tekstu, niezamieszczonych na rysunku planu, nie można uznać za odnoszące się 
do obszaru objętego zmianą planu.

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/346/14 we wskazanym zakresie jest 
uzasadnione.
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

 

WOJEWODA LUBELSKI

Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Głusk

2) Przewodniczący Rady Gminy Głusk
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