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z 14 października 1999 r., OSS 2000/1/17; wyrok NSA 6 czerwca 1996 r., sygn. SA/Wr 2761/95, nie opubl.). 
Powtarzanie regulacji ustawowych, bņdź ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały może 
bowiem prowadziń do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji. Trzeba, bo-
wiem liczyń siň z tym, że powtórzony czy zmodyfikowany przepis bňdzie interpretowany w kontekŌcie 
uchwały, w której go zamieszczono, co może prowadziń do całkowitej lub czňŌciowej zmiany intencji 
prawodawcy. W takim kontekŌcie, zjawisko powtarzania i modyfikacji w aktach prawnych przepisów 
zawartych w aktach hierarchicznie wyższych, należy uznań za niedopuszczalne. Ze stanowiskiem takim 
koresponduje § 118 w zw. z art. 143 zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którym w aktach prawa 
miejscowego nie powtarza siň przepisów ustaw, ratyfikowanych umów miňdzynarodowych i rozporzņ-
dzeŊ. 

Zdaniem Organu Nadzoru organ stanowiņcy gminy, realizujņc przysługujņcņ mu kompetencjň, musi 
ŌciŌle uwzglňdniań wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstņpienie od tej zasady na-
rusza zwiņzek formalny i materialny pomiňdzy aktem wykonawczym a ustawņ, co z reguły stanowi istot-
ne naruszenie prawa. Naczelnņ zasadņ demokratycznego paŊstwa prawnego jest działanie organów 
władzy publicznej w granicach i na podstawie obowiņzujņcego prawa, co wyraża art. 7 Konstytucji. 
Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym i rady gminy, musi mień oparcie w obowiņzujņcym 
prawie. Podejmowane przez radň gminy akty prawa miejscowego muszņ wynikań z wyraźnego upoważ-
nienia ustawowego, tak jak jest to przewidziane w art. 94 Konstytucji, zgodnie z którym organy samo-
rzņdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzņdowej, na podstawie i w granicach upoważ-
nieŊ zawartych w ustawie, ustanawiajņ akty prawa miejscowego obowiņzujņce na obszarze działania 
tych organów. 

Biorņc powyższe pod uwagň orzeczono jak w sentencji. 
Od niniejszego rozstrzygniňcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego we 

Wrocławiu za poŌrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody DolnoŌlņskiego w terminie 30 dni od dnia 
jego dorňczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzņdzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważnoŌci 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objňtym stwierdzeniem nie-
ważnoŌci, z dniem dorňczenia rozstrzygniňcia nadzorczego. 
 

Wojewoda DolnoŌlņski: 
Aleksander Marek Skorupa 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 30 czerwca 2011 r.  
 NK-N.4131.155.2011.AZ5 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 8 ust. 2 i § 17 ust. 2 pkt 1 we fragmencie: „dopuszcza siň poszerzenie dro-
gi za zgodņ właŌcicieli terenów przyległych do drogi powiatowej, na wa-
runkach i za zgodņ zarzņdcy drogi” uchwały nr VII/41/2011 Rady Gminy 
Czernica z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice z zakazem zabudowy, 
gmina Czernica. 

 
Uzasadnienie  

 
Rada Gminy Czernica podjňła na sesji w dniu 30 maja 2011 r. uchwałň nr VII/41/2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice z zakazem zabudo-
wy, gmina Czernica. 
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Uchwała wpłynňła do Organu Nadzoru w dniu 8 czerwca 2011 r. 
W toku badania legalnoŌci uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjňcie jej: 

− § 8 ust. 2 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. – zwana dalej ustawņ) w zw. z art. 7 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz  
art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568 ze zm.); 

− § 17 ust. 2 pkt 1 we fragmencie: „dopuszcza siň poszerzenie drogi za zgodņ właŌcicieli terenów przy-
ległych do drogi powiatowej, na warunkach i za zgodņ zarzņdcy drogi” z istotnym naruszeniem art. 
15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Mocņ uchwały nr VII/41/2011 Rada Gminy Czernica przyjňła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wojnowice z zakazem zabudowy. 

W § 8 uchwały okreŌlone zostały zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej na terenie objňtym planem. Wedle § 8 ust. 2 uchwały: „W przypadku odkrycia zabyt-
ków i obiektów archeologicznych na obszarze objňtym planem wymagane jest podjňcie ratowniczych 
badaŊ wykopaliskowych za pozwoleniem DolnoŌlņskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez 
uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.”. 

W pierwszej kolejnoŌci należy wskazań, że w myŌl z 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. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), jednņ z form 
ochrony zabytków sņ ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
W planie ustala siň, w zależnoŌci od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujņce obszary, na 
których obowiņzujņ okreŌlone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, majņce na celu ochronň 
znajdujņcych siň na tym obszarze zabytków. Kompetencja ta ŌciŌle koresponduje z art. 15 ust. 2 pkt 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myŌl którego w planie miejscowym okreŌla 
siň obowiņzkowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Wskazane upoważnienia zakreŌlajņ kompetencjň do okreŌlenia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego szczególnych zasad, na jakich poszczególne zabytki, zależnie od indywidualnych 
uwarunkowaŊ, mogņ byń chronione. Kompetencja ta nie oznacza jednak pełnej dowolnoŌci i musi byń 
wykładana przez pryzmat obowiņzujņcego prawa. W Ōwietle art. 7 Konstytucji RP organy władzy pu-
blicznej działajņ w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym 
także Rady Gminy Czernica, musi mień oparcie w obowiņzujņcym prawie. Naczelnņ zasadņ prawa admi-
nistracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreŌliń, iż normy kompetencyjne 
powinny byń interpretowane w sposób ścisły, literalny. JednoczeŌnie zakazuje siň dokonywania wy-
kładni rozszerzajņcej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. 
Na szczególnņ uwagň 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, odnoszących się do 
źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji 
prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wy-
znaczenie 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 wykraczajņ poza przyznanņ radzie gmi-
ny kompetencjň do okreŌlenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym okreŌlenia nakazów 
i zakazów, obowiņzujņcych w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w planie. 

Powyższe upoważnienie nie obejmuje możliwoŌci umieszczania w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego uregulowaŊ kwestii zwiņzanych z koniecznoŌciņ przeprowadzania ratowniczych 
badaŊ archeologicznych. Kwestie postňpowania w razie odkrycia w trakcie robót budowlanych lub 
ziemnych przedmiotu mogņcego byń zabytkiem wyczerpujņco normuje ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiņ-
zany: 
1) wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszkodziń lub zniszczyń odkryty przedmiot; 
2) zabezpieczyń, przy użyciu dostňpnych Ōrodków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
3) niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeŌli nie jest 

to możliwe, właŌciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
Nastňpnie wojewódzki konserwator zabytków jest obowiņzany w terminie 5 dni od dnia przyjňcia 

zawiadomienia dokonań oglňdzin odkrytego przedmiotu (art. 32 ust. 3), a jeŌli nie dokona ich w tym ter-
minie, to przerwane roboty mogņ byń kontynuowane (art. 32 ust. 4). W zależnoŌci od wyników oglňdzin 
dokonanych przez konserwatora wydane mogņ byń trzy rodzaje decyzji. Po pierwsze zatem, jeżeli odkry-
ty przedmiot nie jest zabytkiem konserwator wydaje decyzjň pozwalajņcņ na kontynuacjň przerwanych 
robót (art. 32 ust. 5 pkt 1). Po drugie konserwator wydaje decyzjň pozwalajņcņ na kontynuacjň przerwa-
nych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego znisz-
czenia lub uszkodzenia (art. 32 ust. 5 pkt 2). Po trzecie natomiast konserwator może wydań decyzjň naka-
zujņcņ dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyj-
nej finansujņcej te roboty, badaŊ archeologicznych w niezbňdnym zakresie (art. 32 ust. 5 pkt 3). Decyzja 
nakazujņca przeprowadzenie badaŊ archeologicznych jest zatem wydawana tylko w przypadku gdy od-
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kryty przedmiot jest zabytkiem a nadto istnieje zagrożenie, że kontynuacja robót doprowadzi do jego 
zniszczenia lub uszkodzenia. Innymi słowy, nie w każdej sytuacji odkrycia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych wymagane bňdzie przeprowadzenie badaŊ archeologicznych, a taka zasada wynika 
z kwestionowanego zapisu uchwały Rady Gminy, co stoi w sprzecznoŌci z art. 32 ust. 5 ustawy. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednym z obliga-
toryjnych elementów planu miejscowego jest okreŌlenie linii rozgraniczajņcych tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

W § 4 uchwały zapisano, że jednym z oznaczeŊ graficznych przedstawionych na rysunku planu bň-
dņcych obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ linie rozgraniczajņce tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania (pkt 2). Na rysunku planu teren oznaczony symbolem KDG został 
oddzielony od innych terenów (1 ZLd, 2ZLd, 1ZL, 2 ZL i 3 ZL) liniami rozgraniczajņcymi. Nastňpnie  
w § 17 ust. 2 pkt 1 uchwały w ramach ustaleŊ dla ternu oznaczonego symbolem KDG – droga klasy G – 
główna, Rada postanowiła: „szerokoŌń drogi w istniejņcych liniach rozgraniczajņcych, dopuszcza siň 
poszerzenie drogi za zgodņ właŌcicieli terenów przyległych do drogi powiatowej, na warunkach i za zgo-
dņ zarzņdcy drogi”. Tym samym Rada zniosła wyznaczone przez siebie linie rozgraniczajņce, a zatem 
w istocie nie wyznaczyła linii rozgraniczajņcych. 

Zgodnie z art. 27 ustawy zmiana studium lub planu miejscowego nastňpuje w takim trybie, w jakim 
sņ one uchwalane. Oznacza to, że w każdym przypadku zmiany ustaleŊ planu w zakresie okreŌlenia prze-
znaczenia terenów i wiņżņcych siň z tym zmian w przebiegu linii rozgraniczajņcych wymagana bňdzie 
zmiana planu z zachowaniem okreŌlonej w ustawie procedury. JeŌli miałoby dojŌń do poszerzenia drogi 
to w istocie zmieniłoby siň przeznaczenie sņsiednich terenów (w zakresie poszerzenia) a w konsekwencji 
także przebieg linii rozgraniczajņcych. Taka zmiana nastņpiń może wyłņcznie w drodze zmiany planu 
miejscowego. W innym bowiem przypadku niepewne jest przeznaczenie terenów przylegajņcych do 
wyznaczonej w planie drogi KDG, wedle zaŌ art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, plan powinien okreŌlań przezna-
czenie terenów. W ocenie organu nadzoru plan jako akt prawa miejscowego kształtujņcy przy tym spo-
sób wykonywania własnoŌci nieruchomoŌci powinien okreŌlań przeznaczenie terenów w sposób jedno-
znaczny, nie pozostawiajņcy wņtpliwoŌci co do możliwoŌci zagospodarowania terenów. Plan nie może 
także dopuszczań jego zmiany poza procedurņ i to przez nieuprawniony podmiot. Wyłņcznie właŌciwa 
dla zmiany planu jest rada gminy. 

Stanowisko takie potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 
17 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 422/10: „Brak precyzyjnego ustalenia linii rozgraniczajņcych może 
wywołań niepewnoŌń co do zakresu ingerencji w prawo własnoŌci nieruchomoŌci położonych na obsza-
rze planu oraz przestrzennego zasiňgu możnoŌci zagospodarowania własnego terenu lub ograniczeŊ 
zwiņzanych z wytyczeniem pasa drogowego. Niedopuszczalne sņ takie zapisy planu miejscowego, które 
dozwalajņ na ukształtowanie normy ogólnej przez organy powołane do jej stosowania bņdź przez jej 
adresatów. Niedopuszczalne jest przykładowo ustalenie linii rozgraniczajņcych w konkretnym przepisie 
planu, aby w dalszym przepisie nastňpnie podważyń moc obowiņzujņcņ ustalonych linii lub uzależniń ich 
obowiņzywanie od stanowiska wójta bņdź innych adresatów planu (zarzņdców drogi, zgody właŌcicie-
li).”. Z kolei w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 593/10 Wojewódzkiego Sņdu Admi-
nistracyjnego we Wrocławiu czytamy: „Umieszczajņc w planie zapisy dopuszczajņce poza wyznaczonymi 
liniami rozgraniczajņcymi dodatkowe poszerzenie pasa drogowego czy wytyczenie dodatkowych dróg 
wewnňtrznych bņdź odstņpienie od ich wydzielenia, rada w istocie nie wyznaczyła jakichkolwiek linii 
rozgraniczajņcych. Takie zapisy sņ niezgodne z prawem. Niesprecyzowanie linii rozgraniczajņcych ulice 
może w konsekwencji prowadziń do obejŌcia procedury przewidzianej do zmiany planu. Niedopuszczal-
ne jest korygowanie linii rozgraniczajņcych w innym trybie niż poprzez zmianň planu.”. 

Biorņc powyższe pod uwagň orzeczono, jak w sentencji. 
Od niniejszego rozstrzygniňcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego we 

Wrocławiu za poŌrednictwem Organu Nadzoru – Wojewody DolnoŌlņskiego w terminie 30 dni od jego 
dorňczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorzņdzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważnoŌci 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objňtym stwierdzeniem nie-
ważnoŌci, z dniem dorňczenia rozstrzygniňcia nadzorczego. 

Wojewoda DolnoŌlņski: 
Aleksander Marek Skorupa 
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