
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 28 marca 2012 r.  

 NK-N2.4131.230.2012.JB6 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)stwierdzam nieważność:  

− § 10 pkt 1 i 2 uchwały nr XIV-60/2012 Rady Gminy Dobroszyce z dnia  

24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Strzelce, uchwalone-

go uchwałą Rady Gminy Dobroszyce Nr VII-25/2011 z dnia 27 maja  

2011 r.,  

− § 11 ust. 4 pkt 1 lit. a uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 1 lit. b uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 1 lit. c uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 2 lit. b uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 2 lit. c uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 3 lit. a uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 3 lit. b uchwały we fragmencie „budowlanej”,  

− § 11 ust. 4 pkt 3 lit. c uchwały we fragmencie „budowlanej”.  
 

UZASADNIENIE  

Na sesji w dniu 24 lutego 2012 r. Rada Gminy Dobroszyce, wykonując upoważnienie ustawowe określone 

w art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

ze zm.) oraz w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr IX-37/2011 Rady Gminy Dobroszyce z dnia  

13 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Strzelce uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce 

nr VII-25/2011 z dnia 27 maja 2011 r. oraz po stwierdzeniu, iż plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce, Rada Gminy podjęła uchwa-

łę nr XIV-60/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w obrębie wsi Strzelce, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dobroszyce nr VII-25/2011 

z dnia 27 maja 2011 r.  

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 6 marca 2012 r.  

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że:  

− § 10 pkt 1 i pkt 2 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w zw. z art. 7 

pkt 4 i art. 19 ust. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, 

poz. 1568), w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.),  
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− § 11 ust. 4 pkt 1 lit. a we fragmencie „budowlanej, § 11 ust. 4 pkt 1 lit. b we fragmencie „budowlanej, § 11 

ust. 4 pkt 1 lit. c we fragmencie „budowlanej, § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a we fragmencie „budowlanej, § 11 ust. 4 

pkt 2 lit. b we fragmencie „budowlanej, § 11 ust. 4 pkt 2 lit. c we fragmencie „budowlanej”, § 11 ust. 4 pkt 3 

lit. a we fragmencie „budowlanej, § 11 ust. 4 pkt 3 lit. b we fragmencie „budowlanej, § 11 ust. 4 pkt 3 lit. c 

we fragmencie „budowlanej” przedmiotowej uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 

pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z § 4 pkt 8 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).  

Rada Gminy Dobroszyce w rozdziale 5 uchwały postanowiła, że dla całego obszaru objętego planem, 

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązuje strefa ochrony zabytków archeologicz-

nych (§ 10 uchwały).  

Ponadto Rada postanowiła również, że:  

− w przypadku wykonywania prac ziemnych obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych za 

pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (§ 10 pkt 1 uchwały),  

− pozwolenie konserwatorskie na ratownicze badania archeologiczne należy uzyskać przed wydaniem pozwo-

lenia na budowę (§ 10 pkt 2 uchwały).  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w myśl art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca  

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 959 ze zm.), jedną z form 

ochrony zabytków są ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie 

ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązu-

ją określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym 

obszarze zabytków. Kompetencja ta ściśle koresponduje z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, w myśl którego w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Wskazane upoważnienia zakreślają kompetencję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego szczególnych zasad, na jakich poszczególne zabytki, zależnie od indywidualnych uwarunko-

wań, mogą być chronione. Kompetencja ta nie oznacza jednak pełnej dowolności i musi być wykładana przez 

pryzmat obowiązującego prawa. W świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w grani-

cach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy musi mieć oparcie w obowiązującym 

prawie. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy pod-

kreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje 

się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji 

w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 

2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odno-

szących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kom-

petencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że 

wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do 

ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)”.  

W ocenie organu nadzoru wskazane uregulowania uchwały wykraczają poza przyznaną Radzie kompeten-

cję do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym określenia nakazów i zakazów, obowiązujących 

w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w planie. „Przez zasady rozumieć należy ustanowienie pew-

nych reguł czy też norm postępowania. Mogą one być ujęte w formie nakazów lub zakazów, jednakże z uwagi 

na planistyczny charakter postanowień planu miejscowego winny dotyczyć wyłącznie zagospodarowania dane-

go terenu w przyszłości” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 

2009 r., sygn. akt: II SA/Bk 56/09).  

Powyższe upoważnienie ustawowe nie obejmuje bowiem przypadków określonych przez Radę 

w przedmiotowej uchwale, a dotyczących kwestii związanych z obowiązkiem przeprowadzenia badań arche-

ologicznych oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na ratownicze badania archeologiczne. Nie stano-

wią one zakazów i nakazów, mających na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.  

Ponadto wskazać należy, że sytuacje, w których wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych 

zostały określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Należy zwrócić uwagę na treść  

art. 31 ust. 1 a ustawy o ochronie zabytków, który stanowi, że osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 

która zamierza realizować:  

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się 

w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo,  
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2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują 

się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicz-

nego  

− jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich doku-

mentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.  

Ponadto ustęp 2 wskazuje, że zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa  

w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim 

roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym 

znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Zatem, sytuacje w których 

wymagane jest prowadzenie badań archeologicznych są określane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków w drodze decyzji wskazującej zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych i to wyłącznie w takim 

zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 

terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. 

W żadnym wypadku nie oznacza to, że badania archeologiczne powinny być przeprowadzane w każdym przy-

padku wykonywania prac ziemnych.  

Natomiast art. 32 ustawy reguluje sposób postępowania w przypadku, gdy podczas robót został odkryty 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem. W takiej sytuacji osoba ta obowiązana 

jest: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy 

użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właści-

wego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, pre-

zydenta miasta). Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia za-

wiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu (art. 32 ust. 3 

ustawy). Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:  

1) pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;  

2) pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja 

robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;  

3) nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organiza-

cyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie (art. 32 ust. 5 ustawy).  

Gdy zaś chodzi o kwestię pozwolenia konserwatorskiego to została ona uregulowana w art. 36 ustawy 

o ochronie zabytków, który wprowadza wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 

w następujących sytuacjach:  

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru;  

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;  

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;  

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;  

5) prowadzenie badań archeologicznych;  

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;  

7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystro-

ju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;  

8) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;  

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;  

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, 

z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;  

11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 

zabytku wpisanego do rejestru;  

12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy 

użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.  

Ustawodawca uregulował również kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Regulacje te 

zawarte są w art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623).  

Skoro zatem kwestie związane z koniecznością przeprowadzania badań archeologicznych, uzyskania po-

zwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych oraz pozwolenia budowlanego zostały 

uregulowane w ustawie, to nie ma potrzeby powtarzania tych regulacji w przedmiotowej uchwale.  

Ponadto mocą § 10 pkt 2 Rada nałożyła na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego 

na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.  

Wskazać należy, że ilekroć ustawodawca chce wprowadzić wymóg uzyskania pozwolenia, wprost o tym 

stanowi w ustawie. Obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków obejmuje te 
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przypadki, które zostały określone w art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jak wskazano 

wyżej źródłem tego obowiązku jest ustawa, a nie uchwała Rady Gminy. Katalog działań wymagających uzy-

skania pozwolenia jest katalogiem zamkniętym i ani z przepisów ustawy o ochronie zabytków, ani też 

w szczególności z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można do-

mniemywać kompetencji rady gminy do określania sytuacji, w których wymagane jest pozwolenie.  

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Rada Gminy Dobroszyce podejmując § 10 pkt 1 i pkt 2 

uchwały przekroczyła zakres udzielonego jej upoważnienia, co stanowi istotne naruszenie prawa i jest podsta-

wą do stwierdzenia nieważności § 10 pkt 1 i pkt 2 uchwały.  

Ponownie podkreślić należy, że realizując swoją kompetencję organ stanowiący musi ściśle uwzględniać 

wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy 

aktem wykonawczym, a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenia prawa. Jeżeli organ stanowiący wycho-

dzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skut-

kować zastosowaniem środków nadzorczych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest stwierdzenie nieważności § 10 pkt 1 i pkt 2 uchwały.  

W § 11 ust. 4 uchwały, realizując wymóg art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, określono zasady scalania i podziału 

nieruchomości na terenie oznaczonym symbolami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN. W zapisach tych ustalając pa-

rametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału Rada posłużyła się pojęciem działki 

budowlanej.  

Pod pojęciem działki budowlanej, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w treści art. 2 pkt 12 tej ustawy, należy rozumieć nieruchomość 

gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaże-

nie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 

z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego  

Działka z kolei traktowana jest jako działka gruntu w rozumieniu regulacji art. 4 pkt 3 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

i pod pojęciem tym należy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub 

całość nieruchomości gruntowej. Tym samym nie każda działka gruntu będzie stanowiła działkę budowlaną 

i na odwrót – działka budowlana może się składać z kilku działek gruntu.  

W § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego za-

kresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) określone 

zostały wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń planu miejscowego w zakresie 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. Wedle tego przepisu ustalenia dotyczące 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów 

działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksy-

malnych szerokości frontów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku 

do pasa drogowego. Wobec powyższego ustalając zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości Rada 

zobligowana była określić parametry działek w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

a nie parametry działek budowlanych.  

W związku z tym konieczne było stwierdzenie nieważności wskazanych fragmentów uchwały.  

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

cławiu za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od dnia jego dorę-

czenia.  

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

uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważno-

ści, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

 

 Wojewoda Dolnośląski: 

Aleksander Marek Skorupa 
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