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Wrocław, 2 lutego 2018 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),

stwierdzam nieważność

uchwały nr XL/260/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Czeszów.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Zawonia na sesji w dniu 30 listopada 2017 r. podjęła uchwałę nr XL/260/2017 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi 
Czeszów.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 11 stycznia 2018 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie uchwały nr XL/260/2017 
z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zwanej dalej także „ustawą”, 
polegającym na nieokreśleniu granic obszaru objętego projektem planu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem miejscowym”, 
z zastrzeżeniem ust. 6. W  ustępie 2 art. 14 przyjęto: „Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, 
jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu”.

Rada Gminy Zawonia w §2 uchwały nr XL/260/2017 postanowiła: „Granice obszaru objęte planem 
określają wnioski mieszkańców stanowiące załączniki.”. Do uchwały dołączona została mapa, opisana jako 
„załącznik do uchwały”, niemniej jednak granica obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została na niej wyrysowana w sposób 
niejednoznaczny. Z załączonej do rysunku legendy wynika, że: „Teren ujęty na niebiesko to teren granicy 
geodezyjnej działki 940/5 i 960/4. Teren ujęty na zielono z liniami ukośnymi to teren „wewnętrzny” działek 
j/w, który to studium uwarunkowań i kierunków rozwoju z końca lat 90-tych ubiegłego wieku oraz 
„studium” okresu „wyłożenia”, jest terenem ujętym jako budowlany, a w m.p.z.p. jako grunt rolny.” . Mając 
na względzie powyższe stwierdzić należy, że na załączonym rysunku nie opisano, które z zastosowanych 
oznaczeń określa granice obszaru objętego uchwałą. Zarówno z uchwały, jak i załącznika nie wynika, czy 
przystąpieniem został objęty teren oznaczony kolorem zielonym, czy też obszar większy - oznaczony 
kolorem niebieskim.

Uchwała rady gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury planistycznej, w celu ustalenia przeznaczenia 
danego terenu, a ostatecznie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W  związku 
z tym, granice obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego muszą być określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny. Organ gminy, 
na etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest bowiem związany 
zakresem terytorialnym określonym w tej uchwale. Każdorazowa zmiana, polegająca na objęciu zakresem 
prac planistycznych większego obszaru, niż określonego w uchwale „przystąpieniowej”, wiąże się 
z koniecznością zmiany tej uchwały, w zakresie dotyczącym granic obszaru objętego uchwałą.
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Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lipca 2010 r. (sygn. akt II OSK 964/10): 
„granice obszaru objętego planem miejscowym wyznaczają zasięg terytorialny obowiązywania prawa 
miejscowego i muszą być maksymalnie precyzyjne tak, aby nie powstały wątpliwości, czy dana 
nieruchomość podlega ustaleniom planu. ibow iązek ten dotyczy również ustalenia granic obszaru, wobec 
którego dopiero przystępuje się do sporządzania planu. (...)  Wyjaśnić ponadto należy, iż funkcją załącznika 
graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest jednoznaczne wyznaczenie granic obszaru objętego projektem planu lub projektem jego 
zmiany. Jak słusznie zauważył Sąd I instancji, ustawa nie określa wymagań co do skali mapy, która 
stanowić ma taki załącznik. Wyznaczenie tych granic na odpowiedniej mapie powinno jednak być na tyle 
precyzyjne, aby nie powstały wątpliwości czy dana nieruchomość została objęta procedurą planistyczną”.

W  związku z powyższym stwierdzić należy, że Rada Gminy Zawonia nie określiła w treści 
przedmiotowej uchwały granic obszaru objętego projektem planu, w sposób wymagany przez ustawodawcę. 
W  ocenie organu nadzoru, brak właściwego określenia granic obszaru objętego projektem planu stanowi 
istotne naruszenie art. 14 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i skutkuje 
stwierdzeniem nieważności uchwały w całości.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

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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