
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131. 87.2012 
WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/58/12 Rady Gminy Markuszów z dnia 23 lutego 2012 
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka 

gminnego MARKUSZÓW.  

Działając 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Nr XI/58/12 Rady Gminy Markuszów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego MARKUSZÓW.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XI/58/12 Rady Gminy Markuszów została doręczona organowi nadzoru w dniu 1 marca 
2012 r.  

Działając m.in. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.), Rada Gminy Markuszów uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
ośrodka gminnego Markuszów.  

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

 Zaś w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zgodnie z art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 25.06.2010 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. z 2010 
r., Nr 130, poz. 871) – jest mowa, iż 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.  

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zupełny, precyzyjny i szczegółowy 
sposób normują problematykę planowania przestrzennego w gminie, zwłaszcza zaś postępowania 
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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 w przedmiotowej sprawie, doszło do istotnego naruszenia art. 17 pkt 11 
ustawy. Stosownie, do tej regulacji wójt wyznacza w ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 
planu, nie krótszy niż 14 dni (podkreślenie moje)od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.  

Tymczasem jak wynika z toku formalno – prawnego przedłożonego wraz z omawianą uchwałą, 
wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 12.01.2012 r. do 3.02.2012 
r. Natomiast termin do składania uwag wyznaczono do dnia 16.02.2012 r., wyniósł on zatem 13 dni. 
W niniejszej sprawie nastąpiło więc skrócenie minimalnego, wyznaczonego przez ustawodawcę, okresu na 
wnoszenia uwag do projektu planu.  

Tym samym należy uznać, iż w toku procedury planistycznej przy podejmowaniu uchwały Nr XI/58/12 
Rady Gminy Markuszów doszło do istotnego naruszenia trybu sporządzania planu, co w kontekście art. 28 
ust. 1 tej ustawy powoduje nieważność uchwały.  

 Z treści art. 17 pkt 1 omawianej ustawy wynika, iż ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu publikuje się w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób 
zwyczajowo przyjęty. Rozwiązania prawne przyjęte w art. 17 ustawy czynią postępowanie w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otwartym na inicjatywy obywatelskie 
oraz umożliwiają obywatelom i ich organizacjom czynny udział w fazie jego sporządzania.  

Zakreślenie 14- sto dniowego terminu do składania uwag do projektu planu jest o tyle istotne,  
że zapobiega ograniczeniu prawa osób zainteresowanych planowaną zmianą. W razie złożenia uwag 
i uwzględnienia ich przez organ uchwalający dochodzi bowiem do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2007 r., 
sygn. II SA/Bd 137/07).  

 W niniejszej sprawie, ogłoszenie Wójta Gminy Markuszów o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu omawianej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ukazało się w Dzienniku 
Wschodnim z dnia 4 stycznia 2012 r. W ogłoszeniu tym ustalono okres wyłożenia projektu planu w dniach 
od 12 stycznia 2012 r. do dnia 03 lutego 2012 r., oraz termin publicznej dyskusji nad projektem w dniu 
3 lutego 2012 r.  

Jednocześnie, w tym ogłoszeniu, jako ostateczny termin składania uwag wyznaczono datę 16 lutego 2012 
r. - to jest 13 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.  

Wadliwe działanie organów gminy w tej sprawie stanowi oczywiste naruszenie przepisu art. 17 pkt 11 
wymienionej ustawy, który jest istotnym elementem procedury uchwalania planu, wpływającym na treść 
uchwały.  

W tym miejscu należy zauważyć, iż fakt braku zainteresowania planem (we wskazanym terminie nie 
zostały wniesione żadne uwagi) nie uzasadnia uznania, iż nie doszło do istotnego naruszenia trybu 
sporządzania planu.  

 Na marginesie należy również wskazać, iż przedmiotowa uchwała posiada jeszcze jedną wadę prawną.  

Na załączniku graficznym nr 1 przedmiotowej uchwały wyznaczono teren o symbolu 6KDW 
(poszerzenie drogi wewnętrznej), który nie został wymieniony w części tekstowej w § 21 ust. IV uchwały – 
dotyczącym dróg wewnętrznych.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu 
miejscowego zawiera część tekstową i graficzną. Natomiast z treści art. 20 ust. 1 ustawy wynika, że część 
tekstowa planu stanowi treść uchwały, a część graficzna stanowi załącznik do uchwały. W orzecznictwie 
sądowo administracyjnym utrwalony jest pogląd, że obie części planu – zarówno tekst jak i dołączone  
go niego rysunki muszą być tożsame. Ewidentna sprzeczność pomiędzy treścią uchwały a jej częścią 
graficzną narusza bowiem zasady sporządzenia planu miejscowego i w konsekwencji powoduje nieważność 
uchwały rady gminy w całości lub w części, zgodnie z art. 28 ww. ustawy.  
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W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/58/12, jest uzasadnione.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone 
orzeczenie wydał.  

Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa, w części objętej 
rozstrzygnięciem, z dniem jego doręczenia.  

  
 

WOJEWODA LUBELSKI  
 
 

Jolanta Szołno - Koguc 

Otrzymuje  

1) Wójt Gminy Markuszów  

2) Przewodniczący Rady Gminy Markuszów  
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