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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.18.1.2020.MF

Wrocław, 5 marca 2020 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. 2019 r. 
poz. 506),

stwierdzam nieważność

§ 23. ust. 2 pkt 1 we fragmencie: „budowlanej”, § 23 ust. 2 pkt 2 we fragmencie: „budowlanej”, § 
26 uchwały Nr XIII/132/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, gmina Czernica.

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

Rada Gminy Czernica, na sesji w dniu 5 lutego 2020 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
0 samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293; zwanej dalej: upzp) podjęła uchwałę Nr 
XIII/132/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, 
gmina Czernica, zwaną dalej: „uchwałą”.

Uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych została doręczona organowi nadzoru w dniu 10 lutego 
2020 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie:

1) § 23 ust. 2 pkt 1 we fragmencie: „budowlanej”, § 23 ust. 2 pkt 2 we fragmencie: „budowlanej” 
uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 8 upzp w związku z § 4 pkt 8 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587; zwanym dalej: 
rozporządzenie), polegającym na naruszeniu zasad sporządzania planu miejscowego w zakresie 
szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości poprzez odniesienie się do pojęcia „działki 
budowlanej” zamiast pojęcia „działki”;

2) § 26 uchwały z istotnym naruszeniem art. 37a ust. 1 upzp, polegającym na wprowadzeniu obowiązku 
regulowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w sytuacji, 
gdy zasady te muszą być regulowane odrębną uchwałą oraz z istotnym naruszeniem.

W  podstawie prawnej uchwały przywołano m. in. art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Wskazano także art. 20 ust. 1 upzp, zgodnie z którym plan 
miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 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.

Na wstępie podkreślić należy, że podstawy nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego ustawodawca wskazał w art. 28 ust. 1 upzp. 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.
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Przeprowadzona ocena zgodności z prawem niniejszej uchwały, tj. pod kątem art. 28 ust. 1 upzp, 
spowodowała stwierdzenie, że Rada Gminy Czernica, uchwalając przedmiotowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, naruszyła w sposób istotny zasady sporządzania planu miejscowego.

W  § 23 ust. 2 uchwały postanowiono, że „W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury 
scalania i podziału: 1) minimalną powierzchnię działki budowalnej: 800 m2; 2) minimalną szerokość 
frontu działki budowlanej: 18,0 m; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70o 
do 110o”. Tym samym ustalono normy mające stanowić realizację wymogów wynikających 
z art. 15 ust. 2 pkt 8 upzp, zgodnie z którym jednym z obligatoryjnych elementów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego są szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości. Z kolei 
parametry minimalnej powierzchni wydzielanych działek budowlanych, ustalane w oparciu
0 art. 15 ust. 3 pkt 10 upzp, wobec przeznaczeń terenów objętych planem zostały określone w innej 
wielkości. Parametry minimalnej powierzchni wydzielanych działek budowlanych wobec terenów 
objętych przedmiotowym planem wynoszą: dla przeznaczenia MN/U - 1000 m2 (§ 10 pkt 1 lit.
1 uchwały), dla przeznaczenia U -  1500 m2 (§ 11 pkt 1 lit. h uchwały); dla przeznaczenia U/P -  2000 m2 
(§ 12 pkt 1 lit. i uchwały) i dla przeznaczenia Up/US - 1000 m2 (§ 13 pkt 1 lit. i uchwały). Nie można 
zatem uznać parametry uzyskane w wyniku zasad scalania i podziału nieruchomości za tożsame 
z parametrem minimalnej powierzchni wydzielanych działek budowlanych.

Standardy regulowania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie 
zostały ustalone w § 4 pkt 8 rozporządzenia. W  rozporządzeniu określono, że ustalenia dotyczące 
szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie 
parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności 
minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta 
położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

Tymczasem regulacja zawarta w § 23 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 uchwały nie odnosi się do działki, lecz do 
działki budowlanej. Nie są to pojęcia tożsame. Należy bowiem odróżniać pojęcie „działki budowlanej” od 
pojęcia „działki”, przez które należy rozumieć działkę gruntu.

Działka budowlana została zdefiniowana w art. 2 pkt 12 upzp i zgodnie z tą definicją jest to 
nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Z kolei definicja 
działki gruntu została ustalona w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zwanej dalej: ugn) i zgodnie z nią jest to niepodzielona, 
ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej.

Zestawiając obie definicje legalne należy zauważyć, że nie każda działka gruntu będzie stanowiła 
działkę budowlaną i na odwrót -  działka budowlana może się składać z kilku działek gruntu.

Z powyższego wynika, że ustalając szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, 
organ stanowiący gminy zobligowany był określić parametry działek w rozumieniu art. 4 pkt 3 ugn, a nie 
parametry działek budowlanych. Tymczasem w § 23 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 uchwały odniesiono się właśnie 
do działki budowlanej. Doprowadziło to do niezgodności uchwały z prawem, która może zostać usunięta 
poprzez stwierdzenie nieważności § 23 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 uchwały we fragmencie „budowlanej”.

Wojewódzki Sąd Administracyjnego we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt II 
SA/Wr 639/13) wskazał, że ze względu na „[...] treść art. 2 pkt 12 u.p.z.p. oraz art. 4 pkt 3 ustawy
0 gospodarce nieruchomościami, [ . ]  nie każda działka gruntu będzie stanowiła działkę budowlaną i na 
odwrót -  działka budowlana może składać się z kilku działek gruntu. Ustalając zasady i warunki scalania
1 podziału nieruchomości Rada zobligowana zatem była określić parametry działek w rozumieniu 
art. 4 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie parametry działek budowlanych. W  tym stanie 
rzeczy podzielić należy stanowisko [...], że § [...] uchwały we fragmencie «budowlanej» naruszają 
prawo w sposób istotny”. Stanowisko organu nadzoru w powyższym zakresie znajduje oparcie 
w ugruntownym orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w tym orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu, m. in. wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r. (sygn. akt II SA/Wr 213/18) 
i z dnia 20 czerwca 2018 r. (sygn. akt II SA/Wr 250/18).
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Rada Gminy Czernica w § 26 uchwały postanowiła, że: „W zakresie sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów do dnia wejścia w życie uchwały,
0 której mowa w art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r.: 1) ustala się: a) zakaz lokalizacji urządzeń i tablic reklamowych z zastrzeżeniem pkt 2, b) zakaz 
lokalizacji ogrodzeń pełnych; 2) dopuszcza się lokalizację szyldów, tablic informacyjnych o powierzchni 
tablicy nie większej niż 5 m2” .

Na mocy powyższych zapisów uchwały uregulowano po pierwsze, zakaz lokalizacji urządzeń i tablic 
reklamowych oraz ogrodzeń pełnych, z jednoczesnym dopuszczeniem lokalizacji szyldów, tablic 
informacyjnych o powierzchni tablicy nie większej niż 5 m2.. Po drugie, uregulowano sposób i termin 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

W  ocenie organu nadzoru brak jest podstaw, w obecnie obowiązujących przepisach, do stanowienia 
ww. regulacji w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odnosząc się 
bowiem do pierwszej kwestii wskazać należy, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774), stanowi, 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. Dodatkowo ustawodawca w art. 37a 
ust. 3 wskazał, że w uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania 
ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Zatem zakaz 
sytuowania ogrodzeń może obecnie stanowić fakultatywny element uchwały, o której mowa w art. 37a 
ust. 1 ustawy.

Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa wskazują jednoznacznie, że uchwała, o której mowa 
w tym przepisie, to uchwała inna niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy bowiem 
zauważyć, że wtedy, gdy określona materia ma zostać uregulowana w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, ustawa posługuje się pojęciem planu miejscowego, a nie pojęciem 
uchwały, zaś po drugie, przepis art. 37a upzp został (w ramach systematyki ustawy) dodany po 
przepisach odnoszących się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Konieczność podjęcia -  w celu uregulowania materii wskazanej w art. 37a upzp -  odrębnej uchwały 
potwierdza również wykładnia historyczna. Ponadto wskazać należy, że wraz z wprowadzeniem do 
ustawy art. 37a, uchylony został art. 15 ust. 3 pkt 9 upzp, który wskazywał, że w planie miejscowym 
określa się w zależności od potrzeb zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
1 urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Pozwala to na przyjęcie, że zamiarem ustawodawcy było 
wyeliminowanie materii objętej uchwałą wydawaną na podstawie nowej normy kompetencyjnej 
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zawiera przepisy przejściowe, zgodnie 
z którymi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie 
ustawy zmieniającej zachowują moc (art. 12 ust. 1), a regulacje miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie 
art. 15 ust. 3 pkt 9 upzp, w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały, 
o której mowa w art. 37a ust. 1 upzp, w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (art. 12 ust. 2). Jednocześnie ustalono, że 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 ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 12 ust. 3 ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu). Podjęcie przedmiotowej 
uchwały zainicjowała uchwała Rady Gminy Czernica Nr IV/32/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie 
Nadolice Małe, gmina Czernica.

Jako kolejny argument wskazujący na brak możliwości podejmowania działań legislacyjnych 
polegających na dokonaniu przemieszania materii planu miejscowego i uchwały, której zakres 
przedmiotowy określa art. 37a ust. 1 upzp, wskazać należy odrębne, odmienne i złożone procedury 
podejmowania obu uchwał. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych, ogrodzeń oraz szyldów mogą zostać ustanowione wyłącznie w oparciu o procedurę 
regulowaną w art. 37a-37e upzp.
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Biorąc powyższe pod uwagę, nie powinno budzić wątpliwości to, że żaden miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do którego uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub 
zmiany planu, podjęto po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nie może już zawierać ustaleń dotyczących zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, 
ogrodzeń oraz szyldów, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W  tym kontekście nie można zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez W ójta Gminy 
Czernica w piśmie z dnia 27 lutego 2020 r., znak pisma: GPI.6721.1.16.2016.SS.10.4, stanowiącym 
odpowiedź na Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2020 r., cyt.: „Natomiast w § 26 w pełni 
świadomie wprowadzono ustalenia tymczasowe dotyczące lokalizacji lub ich zakazu dla urządzeń i tablic 
reklamowych oraz ogrodzeń. Zwracamy uwagę, iż do czasu wejścia w życie uchwały o której mowa 
w art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w danej 
gminie żadne narzędzie prawne oprócz planu miejscowego nie jest w stanie strzec przed ochroną ładu 
przestrzennego. Wprowadzony zapis nie jest sprzeczny pod względem ustawowo-prawnym -  funkcjonuje 
do jasno określonego czasu, a jednocześnie stanowi <<tymczasowe>> zabezpieczenie ładu 
przestrzennego dla opracowywanego terenu”. Przedłożona przez Gminę Czernica interpretacja 
obowiązujących przepisów ustawy, a więc art. 37a i następnych w kontekście pozostałych jej przepisów, 
stoi w oczywistej sprzeczności z jej językowym brzmieniem oraz zamierzeniami ustawodawcy 
dokonującego nowelizacji ustawy na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dodatkowo, świadome działanie Gminy, 
polegające na ustanowieniu regulacji § 26 uchwały, mimo dyspozycji art. 37a upzp, świadczy o celowym 
obejściu przepisów prawa. Skoro bowiem Gmina do tej pory nie podjęła uchwały w oparciu o art. 37a 
uzp, to uznała, że uzasadnione prawnie jest dokonanie regulacji w oparciu o przepis 
art. 15 ust. 2 pkt 11 upzp. Takie działanie nie znajduje jednak uzasadnienia w przepisach prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 października
2017 r. (sygn.. akt II Sa/Wr 595/17) stwierdził: „Sąd ocenił przy tym, że naruszenie prawa w tym zakresie 
trafnie Wojewoda powiązał ze zmianą u.p.z.p., jaka została wprowadzona z dniem 11 września 2015 r. 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmacnianiem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774). Zgodnie bowiem z art. 7 pkt 5 tejże ustawy, do u.p.z.p. po 
art. 37 dodano art. 37a-37e, dotyczące uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jednocześnie na podstawie 
art. 7 pkt 3 lit. b ustawy zmieniającej, uchylony został art. 15 ust. 3 pkt 9 u.p.z.p., zgodnie z którym 
w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty. Zdaniem Sądu przywołane 
regulacje wskazują, że zamiarem ustawodawcy było wyeliminowanie materii objętej uchwałą wydawaną 
na podstawie nowej normy kompetencyjnej zawartej w art. 37a u.p.z.p z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady, rada gminy nie utraciła zatem kompetencji do 
określania zasad i warunków sytuowania ogrodzeń, ekranów, znaków i symboli reklamowych, jednakże 
według nowej regulacji, winna to uczynić w odrębnej niż plan miejscowy uchwale stanowiącej akt prawa 
miejscowego, chyba, że znajdują zastosowanie przepisy przejściowe zawarte w art. 12 ust. 3 ustawy 
nowelizującej. Skoro uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w niniejszej sprawie 
podjęta została w dniu 28 kwietnia 2016 r., to jednak przepisy dotychczasowe nie mają zastosowania.”. 
Podobnie w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
(sygn. akt II SA/Wr 226/17), z dnia 13 września 2017 r. (sygn. akt II SA/Wr 422/17), z dnia 12 lipca
2018 r. (sygn akt II SA/Wr 381/18), z dnia 29 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Wr 466/18), z dna 
27 listopada 2018 r. (sygn. akt II SA/Wr 622/18).

Abstrahując od faktu, że § 26 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 37a upzp, organ 
nadzoru dodatkowo wskazuje, że zgodnie z art. 35 upzp, tereny, których przeznaczenie plan miejscowy 
zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie 
z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Artykuł 
15 ust. 2 pkt 11 upzp wskazuje zaś, że jednym z obligatoryjnych elementów planu miejscowego jest 
ustalenie dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów, co w § 4 pkt 10 rozporządzenia zostało sprecyzowane przez wskazanie, że ustalenia dotyczące 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów powinny 
zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym określenie
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terminu, do którego tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu może być 
wykonywane.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że organ stanowiący gminy ma prawo do określenia sposobu 
tymczasowego zagospodarowania terenów, jeżeli ma być on inny niż dotychczasowy. Jednocześnie, 
określając sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów organ stanowiący 
winien ściśle oznaczyć termin, do którego tego rodzaju postanowienia będą obowiązywać.

Tymczasem w § 26 uchwały zrealizowano de facto część dyspozycji art. 37a ust. 2 i ust. 3 w zw. 
z ust. 1 upzp.

Regulacja ta nie spełnia wynikających z upzp i rozporządzenia wymogów dotyczących tymczasowego 
zagospodarowania terenu. Przede wszystkim dlatego, że zamiast kwestii tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów obejmuje ona swym zakresem, dla całego obszaru 
objętego uchwałą, problematykę zakazu lokalizowania urządzeń i tablic reklamowych z zastrzeżeniem, 
zakazu lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz dopuszczenia lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych 
o powierzchni tablicy nie większej niż 5 m2. Skoro postanowienie § 26 uchwały wypełnia w części normę 
art. 37a ust. 2 i ust. 3 w zw. z ust. 1 upzp, to nie może jednocześnie stanowić elementu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, którego elementy określa art. 15 ust. 2 upzp. Dodatkowo 
uzależnienie obowiązywania regulacji § 26 uchwały od bliżej nieokreślonego terminu wejścia w życie 
uchwały podjętej w oparciu o art. 37a upzp, nie pozwala odnosić się terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Po pierwsze, nie jest znany termin wprowadzenia 
w życie uchwały podjętej na podstawie art. 37a upzp. Rada Gminy Czernica nie podjęła uchwały
0 przygotowaniu przez W ójta uchwały w tym przedmiocie, co jest wymagane art. 37b ust. 1 upzp. Po 
drugie, skoro Rada Gminy Czernica świadomie ustanowiła, w ramach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, postanowienie § 26 uchwały, jako tymczasowy sposób
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, to jej intencją był taki sposób zagospodarowania
1 użytkowania terenów w czasie bliżej nieokreślonym. Podkreślić należy, że Rada Gminy Czernica 
dysponuje narzędziem prawnym do regulowania zasad kształtowania przestrzeni z udziałem obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, ogrodzeń i szyldów w postaci dyspozycji 
art. 37a upzp i nie może tłumaczyć ochroną ładu przestrzennego regulację § 26 uchwały, która, jak już 
wyżej wskazano, nie może być już elementem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Reasumując, żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do którego uchwałę
0 przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, podjęto po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nie może już zawierać 
ustaleń dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
1 urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz szyldów, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w oparciu o dyspozycję 
art. 15 ust. 2 upzp, także jak w przedmiotowej uchwale ustalonych w ramach sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (art. 15 ust. 2 pkt 11 upzp).

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.
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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 

Jarosław Obremski
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