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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.68.2.2020.MC

Wrocław, 13 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

stwierdzam nieważność

części III pkt 10 ppkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/149/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 
4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubawka.

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

Rada Miejska w Lubawce na sesji w dniu 4 czerwca 2020 r., działając na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) podjęła uchwałę Nr V/149/20 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Lubawka, zwaną dalej „uchwałą”.

Uchwała, wraz z dokumentacją planistyczną, została przekazana pismem Burmistrza Miasta Lubawka 
z dnia 10 czerwca 2020 r. i wpłynęła do organu nadzoru w dniu 15 czerwca 2020 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie części III 
pkt 10 ppkt 1 załącznika nr 1 do uchwały z istotnym naruszeniem art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” 
w związku z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), zwanym dalej „rozporządzeniem”, polegającym na naruszeniu 
zasad sporządzania studium, poprzez dopuszczenie możliwości nielimitowanych korekt (uściślania) 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalonych w studium linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu.

Na wstępie podkreślić należy, że podstawy nieważności uchwały w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustawodawca wskazał w art. 28 ust. 1 ustawy. 
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 Miejska w Lubawce, uchwalając przedmiotowe studium uwarunkowań
1 kierunków zagospodarowania przestrzennego, naruszyła w sposób istotny zasady sporządzania studium.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w studium określa się w szczególności, uwzględniające bilans 
terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d, kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego. 
Doprecyzowanie wskazanej powyżej regulacji znajduje się w przepisach rozporządzenia, w których w §6 
pkt 1 przyjęto: „Ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń 
części tekstowej projektu studium: ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu terenów powinny określać dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, a także 
zawierać wytyczne ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
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Rada Miejska w Lubawce w części III pkt 10 ppkt 1 Studium ustaliła, że linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu mają charakter orientacyjny, co oznacza, że mogą podlegać pewnym korektom 
(uściśleniu) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W  ocenie organu nadzoru przyjęte w tekście studium rozwiązanie narusza art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy 
w związku z § 6 pkt 1 rozporządzenia. Ze wskazanych powyżej regulacji wynika, że studium powinno 
zawierać ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 
terenów, które powinny określać dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, a także zawierać wytyczne 
ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. O ile zatem można stwierdzić, że 
Rada Miejska w Lubawce w uchwalonej zmianie studium zawarła ustalenia dotyczące kierunków zmian,
0 tyle w kwestionowanym zapisie brak jest określenia dopuszczalnego zakresu i ograniczeń tych zmian. 
Przyjęto bowiem, że linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu mogą podlegać uściśleniu 
w planach miejscowych, nie wskazując przy tym zakresu dopuszczalnych korekt i zmian. Tym samym 
możliwość modyfikacji linii rozgraniczających strefy jest w istocie nielimitowana.

Określone w studium tereny i obszary mają wpływ na przeznaczenie terenów w uchwalonym następnie 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie mogą ulegać nieograniczonym modyfikacjom. 
Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zawarte w studium są wiążące dla organu 
stanowiącego podczas opracowywania i uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego 
istotnym jest dokonanie jednoznacznych ustaleń.

Wskazać również należy, że dopuszczenie na etapie sporządzenia planu miejscowego dowolności 
w zakresie możliwości przesunięcia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu skutkować może 
w istocie zmianą przeznaczenia konkretnego terenu. W  konsekwencji, znaczne przesunięcia linii 
rozgraniczających powodować będą, że plan miejscowy nie będzie naruszał ustaleń studium, choćby akty te 
zawierały sprzeczne ze sobą regulacje. Tym samym studium, jako akt określający politykę przestrzenną 
gminy i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, przestanie pełnić swoją funkcję.

Jak stwierdzono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 
2010 r. (sygn. akt II SA/Wr 221/10) „Niewątpliwie również studium, określając politykę przestrzenną 
gminy, jest bardziej ogólnym i bardziej elastycznym aktem od miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, niemniej zawiera nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania przestrzennego.”

Z kolei, jak wynika ze stanowiska wyrażonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 
w wyroku z dnia 17 maja 2010 r. „okoliczność, iż studium ma charakter kierunkowy, co nie powoduje 
konieczności przenoszenia ustaleń Studium do planu, nie oznacza jednak możliwości swobodnego 
przesuwania granic wyznaczonych w studium pomiędzy poszczególnymi obszarami o odmiennym 
przeznaczeniu i tym samym zmiany sposobu zagospodarowania przestrzeni w zapisach planu” (sygn. akt II 
SA/Kr 327/10).

W  orzecznictwie sądowym panuje również pogląd, że „linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach (...) powinny być jednoznacznie ustalone, bez możliwości ich 
korygowania, albowiem zmniejszenie, zwiększenie, przesunięcie linii rozgraniczających powoduje zmianę 
przeznaczenia terenów, która może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym ustawą o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, sygn. 
akt II SA/Ke 166/09).

Również w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt II SA/Wr 345/11) Wojewódzki Sąd 
Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że: „Wprawdzie dopiero w planie miejscowym określa się linie 
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
(art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. i § 7 pkt 7 rozporządzenia wykonawczego do art. 16 ust. 2 u.p.z.p. z 26 sierpnia 
2003 r., Dz. U. Nr 184, poz. 1587), to jednak zakres swobody pozostawiony organom planistycznym 
w studium przy czynności tego określenia, powinien być wyrażony przez odpowiednio ogólne i elastyczne 
ustalenia studium, nie zaś przez ustanowienie orientacyjnych linii rozgraniczających. Ustalając takie linie 
w studium, organ w istocie nie dokonał wymaganego określenia zasięgu poszczególnych obszarów 
problemowych” .

Wskazać również należy na stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we 
Wrocławiu w wyroku z dnia 14 maja 2019 r. (sygn. akt II SA/Wr 219/19), zgodnie z którym: „objęty skargą 
fragment studium w części dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego, w zakresie 
wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalono: "Linie 
rozgraniczające jednostki terenowe mogą podlegać korektom (i uściśleniu) w miejscowych planach
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zagospodarowania przestrzennego, o ile wynika to z występujących uwarunkowań" -  narusza 
art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z §6 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Organ nadzoru nie ma wątpliwości, że studium ma być z założenia aktem elastycznym, który stwarzając 
nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania miejscowego, pozwala na maksymalne uwzględnienie 
warunków i potrzeb lokalnych przy tworzeniu regulacji planów miejscowych. Jednakże należy mieć na 
uwadze, że skutki prawne uchwalenia studium są daleko idące, ustawa wymaga bowiem, aby miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego nie naruszały postanowień studium. Powyższe uwzględnia również 
treść rozporządzenia wskazując w §6 pkt 1, że ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów powinny określać dopuszczalny zakres i ograniczenia 
tych zmian, a także zawierać wytyczne ich określania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Tymczasem w analizowanym studium dopuszczono wprowadzanie uściśleń linii 
rozgraniczających strefy funkcjonalne jednostki terenowe na etapie sporządzenia planów miejscowych, 
jednakże zakres tych zmian jest w istocie nielimitowany. Brak wskazania dopuszczalnego zakresu 
i ograniczeń wprowadzanych zmian skutkuje dowolnością w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego, organ nadzoru sygnalizuje, że wyznaczone na rysunku przedmiotowego 
Studium granice terenów zamkniętych (tereny kolei) wykraczają poza zasięg wskazany w Decyzji 
N r 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które 
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Z rysunku studium wynika, że poza działkami 
wskazanymi w decyzji, teren zamknięty obejmuje również cztery inne działki. Wojewoda Dolnośląski 
zwraca również uwagę, że w punkcie 15 tekstu kierunków Studium ustalono, że na terenie gminy Lubawka 
nie występują obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. Z pisma Starosty 
Kamiennogórskiego wynika natomiast, że na obszarze tym -  w stosunku do kilku działek - nałożony jest 
obowiązek rekultywacji gruntów w kierunku leśnym. Biorąc pod uwagę wymogi zasady proporcjonalności 
działań nadzorczych oraz charakter samego Studium, tj. aktu nie mającego cech aktu prawa miejscowego, 
wyznaczającego ramy i kierunki zagospodarowania przestrzennego -  organ nadzoru stoi na stanowisku, że 
wskazane powyżej regulacje zostały podjęte z nieistotnym naruszeniem przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. Jednocześnie Wojewoda Dolnośląski wskazuje, że w przyjmowanych w przyszłości na 
podstawie przedmiotowego Studium miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego muszą być 
określone granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, a granice terenów zamkniętych 
muszą być wyrysowane precyzyjnie, w zgodzie z ustanawiającą te tereny decyzją.

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.

I Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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