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WYROK 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH

Dnia 16 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
w składzie następującym:

Przewodniczący   Sędzia NSA 
       Leszek Kiermaszek (spr.) 
Sędziowie    Sędzia WSA 
       Elżbieta Kaznowska, 
       Sędzia NSA 
       Ewa Krawczyk 
Protokolant    st. sekretarz sądowy
       Anna Trzuskowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 
2011 r. 

sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego
na uchwałę Rady Gminy w Wilkowicach 
z dnia 17 września 2010 r. nr XLV/451/2010 

w przedmiocie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 

1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały 
w następującym zakresie: § 4 ust. 1 pkt 14,17,18, 
§ 4 ust. 3, § 5 pkt 9 zdanie ostatnie („Ograniczeń 
wysokości zabudowy nie stosuje się do budyn-
ków usług publicznych o szczególnym znaczeniu 
przestrzennym i funkcjonalnym, które tradycyjnie od-
biegają skalą od otaczającej zabudowy”), § 9 ust. 3, 
§ 11 ust. 6 i 7, § 39 ust. 2 pkt 4 w części określającej 
istniejące i projektowane drogi gminne dojazdowe 
o docelowych szerokościach 8 metrów w jednostce 
KDD2, § 39 ust. 2 pkt 5 w części określającej istniejące 
i projektowane drogi gminne dojazdowe o docelo-
wych szerokościach 6-7 metrów w jednostce KDD3 
oraz § 39 ust. 3 i 4, 

2. oddala skargę w pozostałej części.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IF/III/0911/39/11 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 września 2011 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam 
nieważność uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr 
IX/7/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, 
ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK 
Piast, ul. Solecką i granicami miasta.

Uzasadnienie 

Rada Miejska w Bieruniu w dniu 25 sierpnia 2011 r. 
podjęła uchwałę nr IX/7/2011 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, 
ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK 
Piast, ul. Solecką i granicami miasta.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 
717 ze zm. – zwanej dalej: ustawą) Burmistrz Miasta 
Bieruń, pismem nr BRMIB.0007.1.1.2011 w dniu 
1 września 2011 r. przekazał organowi nadzoru 

wymienioną na wstępie uchwałę wraz z załącznika-
mi oraz dokumentacją prac planistycznych w celu 
zbadania ich zgodności z przepisami prawnymi.

W toku badania legalności przedmiotowej 
uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona 
podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 6 
i pkt 8 ustawy, art. 27 ustawy, oraz § 4 pkt 6 i pkt 8 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (zwanego dalej rozporządzeniem), 
a także § 6, § 25 i § 156 załącznika do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 
100, poz. 908), w następującym zakresie:

1) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz § 4 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (zwanego dalej rozporządzeniem) 
w miejscowym planie, obowiązkowo określa się 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu do których należą 
linie zabudowy, intensywność zabudowy, udział 
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powierzchni biologicznie czynnej, wysokość pro-
jektowanej zabudowy oraz geometria dachów. 
W przedmiotowej uchwale dla terenów MW (§4 
uchwały), MN (§5), UO (§7), US (§9), P (§10), KSO/U 
(§22) nie została określona intensywność zabudo-
wy, ponadto dla terenów MW (§4), US (§9), P (§10), 
KSO/U (§22) nie został również określony udział 
powierzchni biologicznie czynnej. Dodatkowo dla 
terenów zieleni urządzonej E34.ZU (§13 przedmio-
towego planu) – dopuszczono jako przeznaczenie 
towarzyszące obiekty i budynki gospodarcze, jed-
nak nie określono żadnych parametrów dla tej 
zabudowy. Ponadto dla terenów usług sportu 
i rekreacji E4.US, E36.US (§ 9 uchwały) dopusz-
czono zabudowę gospodarczą, nie określając linii 
zabudowy. Tut. organ nadzoru wskazuje również, 
że nieprecyzyjnie ustalono maksymalną wysokość 
zabudowy mieszkaniowej dla terenów oznaczonych 
symbolami MW w §4 przedmiotowej uchwały od-
wołując się do wysokości zabudowy istniejącej. 
Odwołanie się do sąsiedniej zabudowy jest niepra-
widłowe, gdyż powoduje, że ustalenia planu stają 
się nieprecyzyjne oraz dają możliwość wielorakiej 
interpretacji. Należy więc stwierdzić, że przedmio-
towy plan nie określa obligatoryjnych parametrów 
dla większości terenów. Plan miejscowy jako akt 
prawa miejscowego, powinien zawierać obowią-
zujące przepisy w zakresie przeznaczenia terenu, 
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, 
jak również w zakresie innych ustaleń. Pominięcie 
obowiązkowych parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
jest istotnym naruszeniem prawa.

2) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy oraz § 4 
pkt 8 rozporządzenia, plan miejscowy powinien 
ustalać szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym, przez które rozumieć należy parametry 
działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości, w szczególności minimalne lub 
maksymalne szerokości frontów działek, ich po-
wierzchnię oraz określenie kąta położenia granic 
działek w stosunku do pasa drogowego. W przed-
miotowym planie ustalono zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości dla poszcze-
gólnych terenów. Tut. organ nadzoru wskazuje 
jednak na nieprawidłowe ustalenie powyższych 
parametrów dla terenu E16.MN w § 5 przedmioto-
wego planu. Rada gminy nie posiada kompetencji 
do ustalenia zakazu podziałów. Tym samym Rada 
Miejska w Bieruniu naruszyła art. 94 ust.3 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący że: 
„Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe 
organy administracji rządowe, na podstawie i w 
granicach upoważnień zawartych w ustawie, usta-
nawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na 
obszarze działania tych organów.” Rada Miejska 
przekroczyła swoje kompetencje do stanowienia 
prawa miejscowego poprzez ustanowienie powyż-

szego zakazu. Rada gminy związana jest granicami 
przedmiotowymi zakresu planu miejscowego, 
co oznacza, iż samodzielnie może określać treść 
regulacji objętej planem miejscowym, wyłącznie 
w granicach upoważnienia zawartego w art. 15 
ustawy.

3) W § 14 uchwały dla terenów oznaczonych 
symbolami ZD błędnie ustalono sposób prze-
znaczenia terenu jako „zieleń działkowa”. Tak 
ustalone przeznaczenie budzi wątpliwości w jaki 
sposób przywołany obszar można zagospodaro-
wać, ponieważ zarówno w samej uchwale jak i w 
obowiązujących aktach prawnych brak jest definicji
wyjaśniającej termin „zieleń działkowa”. Użycie 
pojęć niejasnych w akcie prawa miejscowego 
narusza zasady techniki prawodawczej, ustano-
wione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 
prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908), a to § 6,  
§ 25 i § 156 załącznika do tego rozporządzenia. Po-
nadto dla przywołanego wyżej terenu dopuszczona 
została zabudowa jednak nie została określona 
intensywność zabudowy oraz udział powierzchni 
biologicznie czynnej, co jest naruszeniem art. 15 
ust. 2 pkt 6 ustawy.

4) Dodatkowo w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b uchwały 
na terenie 8.KDZ dopuszczono lokalizowanie za-
budowy produkcyjnej, składowej i magazynowej 
oraz zabudowy usługowej pod warunkiem powsta-
nia na terenie projektowanej drogi ekspresowej 
S-1 połączenia drogowego pomiędzy terenem 
6.KDZ, a istniejącą drogą na terenie projektowa-
nej drogi ekspresowej S-1 łączącą 6.KDZ z 11.
KDL. Tym samym do ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wprowadzono 
ustalenia warunkowe, tj. obowiązujące na wypadek 
wystąpienia zdarzenia przyszłego i niepewnego 
(potencjalna zmiana przeznaczenia terenu z te-
renu drogi na tereny z dopuszczeniem lokalizacji 
zabudowy). Zdaniem organu nadzoru, przepisy 
prawa nie dają możliwości wprowadzenia do planu 
miejscowego ustaleń warunkowych. Ustalenie to 
narusza także art. 27 ustawy, ponieważ w przypad-
ku spełnienia określonych warunków, regulacje 
te byłyby stosowane, jako plan miejscowy dla 
tych obszarów, bez uprzedniego przeprowadzenia 
postępowania w przedmiocie uchwalenia planu 
miejscowego, w tym zakresie.

Wobec powyższego stwierdzenie nieważności 
w całości uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr 
IX/7/2011 jest uzasadnione i konieczne.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru 
– Wojewody Śląskiego w terminie 30 dni od jego 
doręczenia.

z up. Wojewody Śląskiego 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury 

Igor Śmietański


