
WOJEWODA LUBELSKI
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.153.2015
Wojewody Lubelskiego

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy Tereszpol z dnia 27 lutego 2015r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tereszpol-

Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą, w części obejmującej § 7 pkt 
1 uchwały oraz teren na rysunku planu oznaczony symbolem KD-D(G)-02 w części obejmującej 

działkę 696/2.

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 V/18/2015 Rady Gminy Tereszpol z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego 
obszar terenów leśnych za starą szkołą, w części obejmującej § 7 pkt 1 uchwały oraz teren na rysunku planu 
oznaczony symbolem KD-D(G)-02 w części obejmującej działkę 696/2.

Uzasadnienie

Uchwała Nr V/18/2015 została doręczona organowi nadzoru w dniu 9 marca 2015 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 2015 r., poz. 199).

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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.
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Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zupełny, precyzyjny i szczegółowy 
sposób normują problematykę planowania przestrzennego w gminie, zwłaszcza zaś postępowania 
planistycznego, w tym poszczególne etapy procedury planistycznej, jak również organy właściwe do jej 
realizacji oraz ich kompetencje (art. 15 i 17 ustawy). Ustawodawca bardzo rygorystycznie traktuje 
obowiązek zachowania tej procedury. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 ww. ustawy istotne naruszenie trybu, 
zasad sporządzania planu miejscowego, a także właściwości organów w tym zakresie powoduje nieważność 
uchwały rady gminy.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała Rady Gminy Tereszpol – we wskazanym zakresie – 
podjęta została z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W toku 
procedury planistycznej doszło bowiem do istotnego naruszenia trybu sporządzania planu, co w kontekście 
art. 28 ust. 1 tej ustawy powoduje nieważność uchwały.

W myśl powołanego na wstępie art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan 
miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Powołany przepis 
ustawy wymaga zatem stwierdzenia przez radę gminy braku naruszeń zapisów studium przez uchwalany 
plan. Dokonanie tej czynności stanowi obligatoryjny element w procedurze uchwalenia planu miejscowego. 
Stosownie do art. 9 ust. 4 powołanej ustawy, ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych.

W ocenie organu nadzoru, określone przez Radę Gminy Tereszpol w treści uchwały ustalenia pozostają 
w sprzeczności z ustaleniami dokonanymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tereszpol (uchwała Nr XX/110/2001 z dnia 30 marca 2001 r. Rady Gminy Tereszpol 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Tereszpol).

Jak stanowi § 7 pkt 1 uchwały w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się 
wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie może być 
mniejsza niż 800 m2 o minimalnej szerokości frontu działki – 16 m.

W obowiązującym studium, w dziale 2 Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej, 
w rozdziale 2. 3 Kierunki i zasady kształtowania terenów zabudowy, w podrozdziale 2.3.1. Tereny 
zabudowane oraz zasady kształtowania form zabudowy wskazane zostało, iż na terenach obecnie 
zalesionych przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową realizacja zabudowy nastąpić może jedynie 
w trybie przepisów szczególnych oraz przy spełnieniu warunku - wycinka drzew jedynie w ilości koniecznej 
dla realizacji obiektów budowlanych oraz podstawowej komunikacji przy minimalnej powierzchni działki 
1000m2. Nie ulega zatem wątpliwości, iż ustalenia planu dotyczące wielkości działki dla zabudowy 
jednorodzinnej naruszają w tym zakresie ustalenia studium.

Stopień związania planu miejscowego ustaleniami studium zależy m.in. od szczegółowości zapisów 
studium. Niemniej jednak zasadą, wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, jest możliwość uchwalenia planu dopiero po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 
studium. Wymóg nienaruszania przez plan ustaleń studium jest więc bezwarunkowy.

Przedmiotowa uchwała Rady Gminy Tereszpol została podjęta z naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, również z tego powodu, iż Rada nie rozstrzygnęła 
o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta, dotyczących działki o nr ewidencyjnym 
696/2.

W myśl art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce 
i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy 
właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

3) (uchylony);

4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko;
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5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;

6) występuje o:

a) opinie o projekcie planu do:

– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistycznoarchitektonicznej,

– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

– regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód 
podziemnych

– (uchylony),

– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, 
zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych 
inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy 
te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,

– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

–  starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych, oraz

b) uzgodnienie projektu planu z:

– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych 
i samorządowych,

– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,

– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub 
zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa 
ochronnego oraz morskich portów i przystani,

– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,

– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,

– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, oraz

c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają 
tego przepisy odrębne;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień

oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co 
najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję 
publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

10) (uchylony);
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11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, 
nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu; 12) rozpatruje uwagi, 
o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa 
w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których 
mowa w pkt 11.

W myśl art. 19 ustawy, jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym 
do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu 
planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych 
zmian (ust. 1). Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta 
zmianą (ust. 2).

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem złożonym proceduralnie, w toku 
którego rada gminy dokonuje wielu czynności o doniosłych skutkach prawnych. Czynności te wymagają 
pewnej chronologii - możliwość dokonania jednej wynika z dokonania poprzedniej, jednakże 
ustawodawca uznał, że wszystkie składają się na jeden akt uchwalenia planu miejscowego (red. Z. 
Niewiadomski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 
2005 r., s. 188).

W przedmiotowej sprawie nie wszystkie wymogi, określone ww. przepisami ustawy, zostały 
spełnione.

W toku procedury planistycznej, zgodnie z treścią wykazu uwag, wniesionych do wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą do Wójta Gminy Tereszpol 
wpłynęła jedna uwaga od właścicieli działek o nr ewidencyjnych 698/1, 698/2, 697, 696/1, 696/2, 
693/10. Wskazana uwaga dotyczyła podtrzymania złożonych wcześniej wniosków o przekształcenie 
wskazanych działek przeznaczonych do zalesienia na działki budowlane.

Z ww. wykazu uwag wynika, iż powyższa uwaga została rozpatrzona przez Wójta Gminy Tereszpol 
w następujący sposób: „Uwagę przyjęto, ale w związku z tym, że jej realizacja wymaga zmiany 
dokumentu Studium będzie procedowana w drugim etapie opracowania m.p.z.p.”. Jednocześnie 
w kolumnie 7 tabeli stanowiącej wykaz uwag zaznaczone zostało, iż uwaga została uwzględniona.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż jak wynika z załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/81/12 Rady 
Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar terenów 
leśnych za starą szkołą, działki, których dotyczyła złożona uwaga znajdowały się na obszarze objętym 
przystąpieniem do uchwalenia planu. Przyjęty uchwałą Nr V/18/2015 plan miejscowy obejmuje obszar 
mniejszy od obszaru objętego przystąpieniem do sporządzania planu. Z uwagi na okoliczność, iż działki 
o nr ewidencyjnych 698/1, 698/2, 697, 696/1, 693/10 nie znalazły się na terenie objętym ustaleniami 
planu, złożona uwaga mogła być rozpatrywana jedynie w zakresie działki nr 696/2.

Z treści art. 17 pkt 12, 13 i 14 oraz art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wynika, że los wniesionej do projektu planu miejscowego uwagi może być trojaki. Organ 
wykonawczy gminy może ją uwzględnić i zmienić projekt planu (art. 17 pkt 13). Może jej 
nie uwzględnić i przedstawić radzie gminy, która podzielając stanowisko organu wykonawczego odrzuci 
uwagę i uchwali projekt planu według jego propozycji (art. 17 pkt 14). W końcu uwaga 
nieuwzględniona przez organ wykonawczy może zostać uwzględniona przez radę gminy (art. 19 ust. 1) - 
(por. wyroki NSA: z dnia 4 sierpnia 2011 r. sygn. akt II OSK 168/11, z dnia 4 października 2011 r. sygn. 
akt II OSK 1508/11).

W ocenie organu nadzoru sposobu rozpoznania przez organ wykonawczy uwagi dotyczącej działki nr 
696/2 nie można uznać za jej uwzględnienie. Ustalenia działki nr 696/2 położonej na terenie 
oznaczonym symbolem KD-D(G)-02 zarówno w części tekstowej uchwały jak również na załączniku 
graficznym do uchwały nie uwzględniają treści złożonej uwagi. Z treści uwagi wynika, że jej 
przedmiotem jest przeznaczenie działki nr 696/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 1232_______________________________________________________________________________________________________________



tymczasem, jak wynika z ustaleń planu, działka ta znajduje się na terenie przeznaczonym pod drogę 
publiczną klasy dojazdowej.

Jak wynika z wykazu rozpatrzenia uwag, skoro realizacja wnioskowanych zmian w zakresie 
przeznaczenia przedmiotowej działki nie jest możliwa do realizacji w projekcie planu miejscowego, 
wskazanie, iż będzie ona dokonana w drugim etapie opracowania planu nie przesądza o jej 
uwzględnieniu i nie zwalnia od obowiązku przedstawienia zgłoszonej uwagi radzie gminy.

Dodatkowo należy wskazać, iż uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu nie przewidywała jego 
uchwalenia z podziałem na etapy. Brak poddania uchwały etapowaniu wyklucza drugi etap 
przeprowadzenia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Tereszpol-Zaorenda. Uchwalenie planu dla terenów objętych przystąpieniem 
a nie uwzględnionych w planie może odbyć się tylko poprzez przeprowadzenie odrębnej procedury na 
podstawie nowej uchwały intencyjnej.

Z treści art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że jednym 
z elementów owej procedury wiążących radę przy uchwalaniu planu jest jednoczesne - wraz 
z uchwaleniem planu - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag co do projektu planu. 
Rozstrzygnięcie w tym zakresie, wraz z częścią tekstową planu oraz częścią graficzną, stanowi załącznik 
do uchwały. Wójt Gminy Tereszpol zobowiązany był zatem zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożyć radzie gminy projekt planu miejscowego 
wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag co do projektu planu musi mieć charakter 
merytoryczny a więc rada musi ocenić zasadność wniesionej uwagi czego efektem będzie jej 
uwzględnienie lub odrzucenie (nieuwzględnienie). Rozstrzygając co do sposobu rozpatrzenia uwag - 
rada musi opowiedzieć się, czy uwagi uwzględnia czy też nie.

W wyroku z dnia 6 października 2011 r. (sygn. akt II OSK 1335/11) Naczelny Sąd Administracyjny 
potwierdził, że nierozpatrzenie poszczególnych uwag przez organ stanowiący gminy jest istotnym 
naruszeniem trybu sporządzania aktu planistycznego gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, 
skutkującym nieważnością uchwały. Sąd podkreślił, że ustawowy wymóg rozstrzygnięcia przez radę 
gminy o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi gwarancję udziału czynnika społecznego w procedurze 
sporządzania planu i stwarza jedną z możliwości wpływania na jego treść. Zaznaczono, że właściciele 
nieruchomości mają prawo zgłaszania wniosków i uwag do projektu, które powinny być w całości 
rozpatrzone przez organy gminy. Na organach tych ciąży obowiązek szczegółowego wyjaśnienia, jakie 
przesłanki przemawiają za ograniczeniem prawa własności nieruchomości przysługującego danej 
osobie. NSA podkreślił, że nie można przyspieszać procedury planistycznej kosztem eliminowania 
z niej czynności, które są realizacją demokracji bezpośredniej i świadczą o transparentności organów 
władzy publicznej obligowanej do działania na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).

Podkreślenia wymaga, iż to rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie planu rozstrzyga ostatecznie 
o kształcie tej uchwały. Przepisy obowiązującego prawa jednoznacznie wskazują zaś na konieczność 
rozstrzygania o zasadności każdej zgłoszonej uwagi przez wójta, zaś w przypadku uwag 
nieuwzględnionych przez wójta - przez radę gminy. W myśl art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązkiem rady expressis verbis wyrażonym 
w tym przepisie, jest rozstrzygnięcie o zasadności tych uwag, które nie zostały uwzględnione przez 
wójta.

Wobec powyższego, pominięcie (zaniechanie) przez Radę Gminy Tereszpol ustawowego obowiązku 
rozstrzygnięcia co do sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu wyłożonego planu 
miejscowego należy kwalifikować jako istotne naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, pozbawiające podmiot wnoszący uwagi – prawa do dwukrotnej ich 
oceny. Rada wykonując swoje kompetencje winna jednoznacznie opowiedzieć się co do sposobu 
rozpatrzenia wszystkich wniesionych w terminie uwag. Brak załącznika do uchwały, jakim jest 
rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag wskazuje, że Rada nie podjęła rozstrzygnięcia w odniesieniu 
do uwagi dotyczących wskazanej wyżej działki.

Ze względu na istotne naruszenie przepisów określających tryb uchwalania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego należy zatem stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały 
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w zakresie, w jakim jej postanowienia odnoszą się do nieruchomości stanowiących przedmiot 
zgłoszonej uwagi.

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/18/2015 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.

. w/z WOJEWODY LUBELSKIEGO

Marian Starownik
WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1) Przewodniczący

Rady Gminy Tereszpol

2) Wójt Gminy Tereszpol
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