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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.120.2.2018.RD

Wrocław, 27 lutego 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

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

§ 12. ust. 4 uchwały nr XXXVIII/232/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych 
obszarów położonych w obrębie Wesołówka, w gminie Siekierczyn.

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

Rada Gminy Siekierczyn na sesji w dniu 30 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/232/18 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych 
obszarów położonych w obrębie Wesołówka, w gminie Siekierczyn (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r. poz. 717).

Przedmiotową uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 8 lutego 2018 r. pismem z dnia 
5 lutego 2018 r. (znak pisma L.dz. 0711.41.315.2018).

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie § 12 ust. 4 uchwały 
z istotnym naruszeniem art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), dalej w skrócie jako: 
PlanZagospU, polegającym na wprowadzeniu w uchwale regulacji dotyczącej zasad i warunków 
sytuowania ogrodzeń, w sytuacji, gdy zasady te muszą być regulowane odrębną uchwałą.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 PlanZagospU istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne 
naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują 
nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Wskazanie w tym przepisie podstaw stwierdzenia 
nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzi do 
wniosku, że przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 zd. pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), dalej w skrócie jako: SamGminU, zgodnie 
z którym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. Oznacza to, że rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wydawane w przypadku zajścia co najmniej jednej z podstaw nieważności 
wymienionych w art. 28 ust. 1 PlanZagospU (por. wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2017 r., II OSK 2215/15, 
Legalis nr 1637109; wyrok NSA z dnia 11 września 2008 r., II OSK 215/08, Legalis nr 543554; wyrok 
WSA w Krakowie z dnia 28 czerwca 2010 r., II SA/Kr 520/10, Legalis nr 256838).

Zgodnie z utrwalonym w judykaturze poglądem pojęcie zasad sporządzania planu odnosi się do 
zawartości aktu planistycznego (część tekstowa, graficzna i załączniki), przyjętych w nim ustaleń, a także 
standardów dokumentacji planistycznej (zob. np. wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2017 r., II OSK 2215/15, 
Legalis nr 1637109; wyrok NSA z dnia 16 lutego 2017 r., II OSK 1430/15, Legalis nr 1605854; wyrok NSA 
z dnia 12 października 2016 r., II OSK 3317/14, Legalis nr 1576972). A więc, naruszeniem zasad 
sporządzania planu miejscowego będzie zarówno uregulowanie w nim spraw, do unormowania których rada 
gminy nie została upoważniona jak również zamieszczenie w nim postanowień dotyczących kwestii, które 
w świetle przepisów ustawowych powinny być przedmiotem innej niż plan miejscowy uchwały.

Zakwestionowany § 12 ust. 4 uchwały stanowi, iż „Od strony drogi publicznej nie dopuszcza się 
realizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o przęsłach z typowych elementów betonowych”. Określa on 
więc zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, których nie ustala się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, lecz w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 PlanZagospU.
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Artykuł 37a ust. 1 PlanZagospU, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774), 
przewiduje, iż „Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Chociaż miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą, nie sposób jednak przyjąć, iż właśnie o nim jest mowa 
w tym przepisie. Warto zauważyć, że wtedy, gdy określona materia ma zostać uregulowana w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, PlanZagospU posługuje się pojęciem planu miejscowego, a nie 
pojęciem uchwały.

Ponadto za słusznością prezentowanego tu stanowiska przemawia wewnętrzna systematyka 
PlanZagospU. A mianowicie, art. 37a został umieszczony po przepisach odnoszących się do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. W  związku z tym należy uznać, że kwestie wskazane w tym 
przepisie nie powinny być regulowane w planie miejscowym.

Na niedopuszczalność przemieszania materii planu miejscowego i uchwały, której zakres przedmiotowy 
określa art. 37a ust. 1 PlanZagospU, wskazuje również to, iż zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń są ustanawiane w oparciu o odrębną procedurę 
regulowaną w art. 37a-37e PlanZagospU.

Wnioski te potwierdza również wykładnia historyczna. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, którą do PlanZagospU dodano m.in. art. 37a, uchyliła 
jednocześnie art. 15 ust. 3 pkt 9 PlanZagospU, który wskazywał, że w planie miejscowym określa się 
w zależności od potrzeb zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane. Pozwala to przyjąć, iż zamiarem ustawodawcy było wyłączenie wskazanych 
materii z zakresu regulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Co więcej, w świetle art. 12 ust. 1-2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu 
wejścia w życie tej ustawy zachowują moc, a regulacje tych planów przyjęte na podstawie 
art. 15 ust. 3 pkt 9 PlanZagospU w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują do dnia wejścia w życie 
uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 PlanZagospU w brzmieniu nadanym przez ustawę zmieniającą. 
A więc, na skutek podjęcia uchwały na podstawie art. 37a ust. 1 PlanZagospU odpowiednie postanowienia 
planu miejscowego tracą moc obowiązującą bez potrzeby dokonywania zmiany planu miejscowego w trybie 
właściwym dla jego uchwalenia (art. 27 PlanZagospU). A skoro zmiana planu w trybie właściwym dla jego 
uchwalenia nie jest wymagana, oznacza to, iż w świetle obowiązującego ustawodawstwa uchwała, o której 
mowa w art. 37a ust. 1 PlanZagospU normuje sprawy, które nie są (i nie powinny być) przedmiotem 
regulacji planu miejscowego.

Mając powyższe względy na uwadze, należy stwierdzić, że § 12 ust. 4 narusza zasady sporządzania 
planu. Uznać należy również, iż naruszenie to ma charakter istotny.

W  orzecznictwie sądowym wskazuje się, że naruszenie ma charakter istotny wówczas, gdy przyjęte 
ustalenia planistyczne są odmienne od tych, które zostałyby podjęte, gdyby nie naruszono zasad lub trybu 
sporządzania planu miejscowego (zob. np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 r., 
II SA/Wr 595/17, LEX nr 2425542; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2017 r., II SA/Wr 
586/17, Legalis nr 1695340). W  tym przypadku należy stwierdzić, że na skutek naruszenia zasad 
sporządzania planu, w uchwale Rady Gminy Siekierczyn znalazł się przepis, który nie może być elementem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co jednoznacznie wskazuje, iż naruszenie to ma 
charakter istotny.

Stwierdzenie nieważności wskazanego na wstępie przepisu znajduje uzasadnienie także w świetle 
orzecznictwa sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu niejednokrotnie wskazywał już, 
że regulacja dotycząca spraw określonych w art. 37a ust. 1 winna być zawarta w innej niż plan miejscowy 
uchwale, ponieważ włączenie tej regulacji do planu istotnie narusza zasady jego sporządzania (zob. wyrok 
z dnia 13 września 2017 r., II SA/Wr 422/17, Legalis nr 1673291; wyrok z dnia 10 października 2017 r., 
II SA/Wr 492/17, LEX nr 2423117; wyrok z dnia 19 października 2017 r., II SA/Wr 595/17, LEX nr 
2425542; wyrok z dnia 8 listopada 2017 r., II SA/Wr 586/17, Legalis nr 1695340; wyrok z dnia 5 grudnia 
2017 r., II SA/Wr 677/17, LEX nr 2411599; wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r., II SA/Wr 675/17, LEX nr 
2411573; wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r., II SA/Wr 682/17, LEX nr 2424077).
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Wydając rozstrzygnięcie nadzorcze wzięto pod uwagę również to, że według art. 12 ust. 3 ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu do projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, nieuchwalonych przez radę gminy do dnia wejścia 
w życie tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Niemniej jednak w związku z tym, że nowelizacja 
weszła w życie w dniu 11 września 2015 r., a uchwała nr XXX/183/17 Rady Gminy Siekierczyn w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych 
obszarów położonych w obrębie Wesołówka, w gminie Siekierczyn została podjęta w dniu 27 kwietnia 
2017 r., przepis ten w tym przypadku nie znajdzie zastosowania.

W  związku z powyższym stwierdza się jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem Wojewody 
Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 SamGminU 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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