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Wrocław, 29 maja 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2016 r. poz. 446 ze zm.),

stwierdzam nieważność

§ 12. ust. 8 we fragmencie: „przy stosowaniu sprawnych systemów grzewczych -
o sprawności energetycznej co najmniej 80%” uchwały nr XXIX/156/2017 Rady Miasta i Gminy 
Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości 
Dobków w Gminie Świerzawa.

U za sa d n ien ie

Rada Miasta i Gminy Świerzawa na sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r., działając na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a także 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świerzawa”, podjęła 
uchwałę nr XXIX/156/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie 
Świerzawa, zwaną dalej „uchwałą”.

Przedmiotowa uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych wpłynęła do organu nadzoru 
w dniu 5 maja 2017 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie §12 ust. 8 we 
fragmencie: „przy stosowaniu sprawnych systemów grzewczych -  o sprawności energetycznej 
co najmniej 80%” uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), polegającym na naruszeniu 
zasad sporządzenia planu miejscowego w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej poprzez wprowadzenie zapisu 
niezgodnego z przepisami odrębnymi.

Na wstępie podkreślić należy, że podstawy nieważności uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustawodawca wskazał 
w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jego treścią, 
istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 
sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność 
uchwały rady gminy w całości lub w części.

Przeprowadzona ocena zgodności z prawem niniejszej uchwały, tj. pod kątem 
art. 28 ust. 1 ustawy, pozwoliła stwierdzić, że Rada Miasta i Gminy Świerzawa, uchwalając 
przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego, naruszyła w sposób istotny zasady 
sporządzania planu miejscowego.
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Rada Miasta i Gminy Świerzawa, dokonując ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej, wprowadziła na podstawie §12 ust. 8 uchwały 
regulację, zgodnie z którą dla zaopatrzenia w ciepło ustala się korzystanie z indywidualnych lub 
grupowych źródeł ciepła, przy stosowaniu sprawnych systemów grzewczych -  o sprawności 
energetycznej co najmniej 80%.

Analiza powyższego przepisu uchwały prowadzi do wniosku, że Rada Miasta i Gminy 
Świerzawa wprowadziła zakaz stosowania systemów grzewczych o sprawności energetycznej 
poniżej 80%. Tymczasem art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że to „Sejmik 
województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na 
zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Natomiast w art. 96 ust. 6 pkt 3 tej ustawy przyjęto, 
że uchwała o której mowa w ust. 1 określa m.in. rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do 
stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub parametry techniczne, rozwiązania 
techniczne, parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do 
stosowania na obszarze określonym w tej uchwale.

Ustalając zatem w §12 ust. 8 uchwały zakaz stosowania systemów grzewczych o sprawności 
energetycznej poniżej 80% Rada Miasta i Gminy Świerzawa naruszyła art. 15 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 96 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ponieważ ustalanie zakazów w zakresie eksploatacji instalacji oraz określanie 
parametrów technicznych, rozwiązań technicznych lub parametrów emisji instalacji należy do 
kompetencji sejmiku województwa, a nie do kompetencji rady gminy. Należy zwrócić uwagę, że 
przepisy gminne mogą być wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego 
rzędu (konstytucja, ustawa) i w zakresie upoważnień wyraźnie tam udzielonych organom gminy. 
Akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należącej do przepisów wyższego rzędu i nie 
mogą być z nimi sprzeczne. Prawnie wadliwymi będą zatem nie tylko te ustalenia planu, które 
naruszają przepisy prawa, ale także te, które będą wynikiem ewentualnego nadużycia 
przysługujących gminie uprawnień.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

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 nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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