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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
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Wrocław, 28 lipca 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. 2020 r. 
poz. 713),

stwierdzam nieważność

§ 11. i § 18 pkt 2 uchwały Nr 197/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Opactwo Cystersów 
w Henrykowie.

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

Rada Miejska w Ziębicach, na sesji w dniu 25 czerwca 2020 r., działając na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 i 17 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), 
podjęła uchwałę Nr 197/VIII/2020 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy 
Opactwo Cystersów w Henrykowie, zwaną dalej „uchwałą” .

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 2 lipca 2020 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie:

§ 11. uchwały z istotnym naruszeniem art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, polegającym na nałożeniu obowiązków na adresatów uchwały 
w sytuacji, gdy norma kompetencyjna upoważnia organ stanowiący gminy do ustanowienia zakazów 
i ograniczeń;

§ 18. pkt 2 uchwały z istotnym naruszeniem art. 16 ust. 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), polegającym na nałożeniu 
obowiązku rozpoczęcia procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podmioty 
inne niż Rada Miejska w Ziębicach.

Przedmiotem rozpatrywanej uchwały jest utworzenie przez Radę Miejską w Ziębicach parku kulturowego 
pod nazwą Park Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie. Jako podstawę prawną do przyjęcia 
przedmiotowej uchwały wskazano art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Zgodnie z tymi przepisami rada gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na podstawie uchwały może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego 
oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi 
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Uchwała taka określa nazwę parku 
kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia dot.: prowadzenia robót 
budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; zmiany 
sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych 
i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków 
związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego (z zastrzeżeniem postanowień 
art. 12 ust. 1 ustawy); zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, a także składowania lub 
magazynowania odpadów.

I

Organ nadzoru stwierdził, że § 11 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 16 ust. 1 w zw. 
z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polegającym na nałożeniu 
obowiązków na adresatów uchwały w sytuacji, gdy norma kompetencyjna upoważnia organ stanowiący
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gminy do ustanowienia zakazów i ograniczeń. Rada Miejska w Ziębicach przyjęła: Dla wszystkich sektorów 
od I.1 do I.8 wprowadza się nakaz wyprzedzających, sondażowych badań archeologicznych przed realizacją 
inwestycji związanych z robotami ziemnymi (§ 11 ust. 1 uchwały). Dla sektorów II.1 i II.2 oraz stanowisk 
archeologicznych ujętych w wykazie zabytków wprowadza się nakaz badań archeologicznych 
nadzorujących w trakcie robót ziemnych (§ 11 ust. 2 uchwały).

Z treści całego § 11 uchwały wynika, że omawiana regulacja stanowiła próbę wypełnienia normy, 
o której mowa w art. 16 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Zgodnie z tymi przepisami obligatoryjnym elementem uchwały o utworzeniu parku kulturowego 
jest określenie zakazów i ograniczeń dot.: prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, 
rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku 
kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa 
publicznego (z zastrzeżeniem postanowień art. 12 ust. 1 ustawy); zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, a także składowania lub magazynowania odpadów.

Zdaniem Wojewody Dolnośląskiego obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających, sondażowych badań 
archeologicznych przed realizacją inwestycji oraz obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych 
nadzorujących w trakcie robót ziemnych nie mieszczą się w żadnej z wyżej wymienionych kategorii 
dopuszczalnych na terenie parku kulturowego zakazów i ograniczeń. Omawiane przepisy należy 
odczytywać bowiem w ten sposób, że pozwalają one radzie gminy na wprowadzanie in abstracto pewnych 
ograniczeń i zakazów, które służą ochronie parku kulturowego. Będą to więc zakazy ograniczające lub 
wykluczające wykonywanie pewnych dopuszczalnych w zwykłych warunkach działań. Za przykład 
właściwego odczytania omawianych norm posłużyć może § 5 lub § 6 przedmiotowej uchwały, który 
przewiduje prawidłowo skonstruowane ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz 
działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej i usługowej. Omawiany § 11 uchwały 
formułuje natomiast normę innego rodzaju. Nie przewiduje on żadnych ograniczeń i zakazów, a jedynie 
dodatkowy obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych.

Podobne stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 września 2019 r. (sygn.
akt II OSK 1803/19): uchwała o utworzeniu parku kulturowego nie może nakładać obowiązków. Tezę tę 
wypada postrzegać w kontekście tego, że park kulturowy jes t form ą ochrony zabytków o charakterze 
nie restytucyjnym, lecz konserwatorskim, czyli nastawioną na zachowanie pewnych wartości kulturowych, 
nie na ich odtworzenie czy przywrócenie, w szczególności w wyniku zobowiązania adresatów uchwały
0 jego utworzeniu do określonych działań. Z  uchwały takiej bezspornie mogą wszak wynikać dla tych 
adresatów obowiązki innego rodzaju, polegające na konieczności przestrzegania ustanowionych zakazów
1 ograniczeń.

Tym samym -  zdaniem organu nadzoru -  uznać należy, że § 11 uchwały został przyjęty 
z przekroczeniem upoważnienia ustawowego określonego w art. 16 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy
0 ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

II

Organ nadzoru stwierdził również, że § 18 pkt 2 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem 
art. 16 ust. 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 8 w zw. 
z art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegającym na 
nałożeniu obowiązku rozpoczęcia procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podmioty inne niż Rada Miejska w Ziębicach.

W  § 18 pkt 2 uchwały przyjęto, że właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów
1 elementów zagospodarowania przestrzeni, położonych na obszarze Parku Kulturowego, zobligowani są do 
dostosowania się do przepisów uchwały w terminie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, poprzez rozpoczęcie 
procedury aktualizacji/zmiany/uzupełnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedstawiona powyżej regulacja nakłada na podmioty zewnętrzne, tj. właścicieli, zarządców 
nieruchomości oraz użytkowników obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni, położonych na 
obszarze parku kulturowego obowiązek rozpoczęcia procedury zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały w sprawie 
utworzenia parku kulturowego.

W  pierwszej kolejności należy zauważyć, że kwestia obowiązku sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego uregulowana została w ustawie

Id: 78117DFC-644B-463A-9DAA-E61A7DA923E4. Podpisany Strona 2



o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej art. 16 ust. 6 dla obszarów, na których 
utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Z przepisem tym ściśle związana jest norma wyrażona w art. 10 ust. 2 pkt 8 w związku 
z art. 10 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nią w przypadku, gdy 
dla danych obszarów istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obowiązek przystąpienia do jego sporządzenia powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia 
ustanowienia tego obowiązku. W  przypadku parku kulturowego dniem ustanowienia omawianego 
obowiązku będzie dzień utworzenia takiego parku, a więc dzień wejścia w życie uchwały o jego utworzeniu. 
Pamiętać należy, że uchwała taka -  jako akt prawa miejscowego -  zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP 
może wejść w życie dopiero po jej ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1461), akty normatywne powszechnie obowiązujące wchodzą w życie co do zasady po 
upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Termin ten został przewidziany również w przedmiotowej uchwale. 
Zgodnie z jej § 20 weszła ona w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. 23 lipca 2020 r. W  tym dniu 
utworzony został zatem Park Kulturowy pod nazwą Park Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie i to 
począwszy od tego dnia liczyć należy przewidziany w ustawie 3-miesięczny okres, po upływie którego 
należy przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zauważyć należy, 
że w analizowanej uchwale Rada Miejska w Ziębicach uregulowała omawianą kwestię w sposób odmienny. 
W  jej § 18 pkt 2 przewidziała bowiem, że obowiązek ten powstał już w dniu podjęcia uchwały (i powinien 
on zostać spełniony w ciągu 12 miesięcy od tego dnia), a więc przed dniem jej wejścia w życie, a tym 
bardziej przed upływem określonego w ustawie 3-miesięcznego terminu liczonego od dnia utworzenia parku 
kulturowego. Tym samym Rada dokonała modyfikacji normy ustawowej.

Wojewoda Dolnośląski wskazuje również, że analizowany przepis narusza również art. 14 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Miejska w Ziębicach przewidziała w nim bowiem, 
że obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
spoczywa na właścicielach, zarządcach nieruchomości oraz użytkownikach obiektów i elementów 
zagospodarowania przestrzeni, położonych na obszarze Parku Kulturowego, podczas gdy wskazany 
art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednoznacznie określa, że to rada gminy 
jest jedynym organem uprawnionym do zdecydowania o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Przytaczana ustawa wymaga przy tym, by uchwała ta spełniała pewne 
szczególne warunki, a zwłaszcza, by jej integralną częścią był załącznik graficzny przedstawiający granice 
obszaru objętego przyszłym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To zatem na Radzie 
Miejskiej -  a nie na innych podmiotach wskazanych w § 18 pkt 2 uchwały -  spoczywa obowiązek 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po upływie 3 miesięcy 
od dnia utworzenia Parku Kulturowego.

W  związku z tym przyjąć należy, że także i w tym zakresie Rada Miejska w Ziębicach, przyjmując 
regulację § 18 pkt 2 uchwały, dokonała modyfikacji norm ustawowych, co uznać należy za istotne 
naruszenie prawa.

Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, 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
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Jarosław Obremski

Id: 78117DFC-644B-463A-9DAA-E61A7DA923E4. Podpisany Strona 4


