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Katowice, dnia 2 lipca 2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XIX/228/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum. Etap I.
Uzasadnienie
W dniu 28 maja 2020 r. Rada Miejska Orzesze podjęła uchwałę Nr XIX/228/20 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum. Etap I.
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w dniu 2 czerwca 2020 r. Rada Miejska Orzesze przekazała organowi nadzoru uchwałę
Nr XIX/228/20 z dnia 28 maja 2020 r. wraz z dokumentacją prac planistycznych, celem dokonania oceny jej
zgodności z prawem.
W myśl art. 85 i 86 ustawy o samorządzie gminnym, wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością
gminną na podstawie kryterium zgodności z prawem. Zgodnie z art. 91 wskazanej ustawy uchwała gminy,
która jest sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ
nadzoru w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.
W dniu 19 czerwca 2020 r. Wojewoda Śląski wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował
Gminę o możliwości złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania,
w dniu 26 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Orzesze złożył wyjaśnienia.
W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego, organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta
z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w następującym
zakresie.
1. W kwestionowanej uchwale w Rozdziale 1 opisującym przepisy ogólne zawarto § 4, który ustala
przeznaczenia poszczególnych terenów. Z kolei w Rozdziale 2, przedstawiono dla nich ustalenia szczegółowe.
W § 4 pkt 12 wskazano przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem "WS", jako tereny wód
powierzchniowych śródlądowych, jednocześnie w dalszej części uchwały nie zawarto ustaleń szczegółowych
dla wyżej wymienionego obszaru.
W złożonych wyjaśnieniach Gmina informuje, że paragraf dotyczący terenów wód powierzchniowych
śródlądowych WS został omyłkowo usunięty podczas dokonywania korekty przed ponownym uchwaleniem
planu miejscowego, a podczas wyłożenia uchwała zawierała ustalenia tych terenów. Jednocześnie wyjaśnia, że
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tereny WS są terenami istniejących cieków wodnych i nie istnieje zagrożenie zmiany ich zagospodarowania,
a nadzór nad nimi posiada PGW Wody Polskie.
Przedstawiony stan faktyczny nie wpływa jednak na stan prawny zawarty w uchwale - brak ustaleń dla
terenów WS. Tym samym naruszono art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, który stanowi, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Dodatkowo
należy zaznaczyć, że art. 14 ust. 1 tejże ustawy mówi, że rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów
oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. W tym miejscu konieczne jest wskazanie, że
uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zwana także uchwałą intencyjną, inicjuje
procedurę planistyczną, a jej wynikiem jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który musi zawierać elementy wskazane w przytoczonym powyżej przepisie.
2. W § 7 ust. 1 ustalono ochronę obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, a następnie w pkt 1-14
wymieniono przedmiotowe obiekty, wskazując ich lokalizację. Zapis ten nie koresponduje jednak
z rysunkiem planu, na którym znajduje się nie 14, a 15 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
Analiza wykazała, że w uchwale wyszczególniono 4 obiekty, znajdujące się przy ul. Powstańców 6, tj. kościół
ewangelicko-augsburski im. Ducha Świętego, krzyż kamienny, cmentarz parafialny ewangelicko-augsburski
oraz zieleń na cmentarzu, natomiast na załączniku graficznym wskazano 5 obiektów w tym rejonie.
Jednocześnie budynek usługowy przy ul. Rynek 22, który został wskazany jako obiekt wpisany do gminnej
ewidencji zabytków, został z niej wykreślony na mocy Zarządzenia Nr VII/152/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej
Ewidencji Zabytków.
Gmina wyjaśniła, że oznaczenia dotyczące obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków są
umieszczone jako treść informacyjna nie będąca ustaleniem planu. Odnośnie obiektu znajdującego się przy ul.
Rynek 22, gmina ma prawo do objęcia ochroną obiekt nieznajdujący się w GEZ.
Wojewoda podziela stanowisko gminy, dotyczące stwierdzenia, że w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego można objąć ochroną obiekt niewpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków,
gdyż art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy obliguje do określenia w planie miejscowym zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej. Niemniej jednak
zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
(Dz. U. z 2003
r.
Nr 164, poz. 1587) na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia
umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu
miejscowego. W tym przypadku wymóg ten nie został spełniony, ponieważ w tekście planu wyszczególniono
14 obiektów objętych ochroną, znajdujących się w obszarze planu, natomiast na rysunku planu zaznaczono 15
elementów. Dodatkowo, w dalszej części powołanego powyżej przepisu prawa czytamy, że do projektu
rysunku
planu
miejscowego
dołącza
się
objaśnienia
wszystkich
użytych
oznaczeń.
I tak na załączniku graficznym wskazano "obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków", w tym budynek
usługowy, przy ul. Rynek 22, który jak wspomniano już wyżej został z niej wykreślony na mocy zarządzenia
Burmistrza Miasta Orzesze. Organ nadzoru stwierdził także, że obiekty wpisane do GEZ-u naniesione są jako
oznaczenia terenów, obszarów i obiektów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, a nie jak wskazano
w wyjaśnieniach, jako elementy informacyjne niebędące ustaleniami planu miejscowego. Tak więc treść
rysunku nie zgadza się z treścią uchwały, a oba elementy planu miejscowego z wymogami prawa. Skoro
bowiem o ochronie wymienionych obiektów decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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i zasady tej ochrony są ustalone w uchwale, to oznaczenia obiektów chronionych nie wynikają z przepisów
odrębnych ani tym bardziej nie są oznaczeniami informacyjnymi.
3. W trakcie analizy, dotyczącej zgodności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum. Etap I z przepisami prawa, organ nadzoru
zwrócił uwagę na sprzeczność niektórych regulacji. W § 5 ust. 3 oraz w § 9 ust. 1 uchwały przedstawiono
niespójne regulacje, dotyczące rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków zlokalizowanych niezgodnie
w wyznaczonymi liniami zabudowy. Naruszono tym samym § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r., poz. 283), który stanowi, że przepis prawa
materialnego powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak
powinien się zachować (przepis podstawowy). Ma on zastosowanie do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na podstawie § 143 tego rozporządzenia.
Burmistrz Miasta Orzesze wyjaśnił, że ustalenie ma na celu dopuścić przebudowę i remont istniejących
budynków i ich części przekraczających linię zabudowy, natomiast części budynków, które znajdują się za
liniami zabudowy mogą być również rozbudowywane i nadbudowywane. Ze względu na różne zakresy
regulacji w § 5 i § 9, zgodnie z treścią wprowadzającą paragrafów, ustalenie zostało rozdzielone. Dlatego jako
zasadę ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§ 5) przyjęto co jest dopuszczone poza linią zabudowy,
natomiast jako zasadę kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu (§ 9) ustalono co jest
dopuszczalne w części określonej liniami zabudowy.
Niezależnie od przyjętych celów wprowadzone w uchwale regulacje w części są ze sobą sprzeczne.
Treść tych przepisów jest następująca:
§ 5 3. Dla istniejących budynków i ich części zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
oznaczonymi na rysunku planu ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy
i remontu.
§ 9 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, przy czym dopuszcza się
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego niezgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu liniami zabudowy, pod warunkiem, że nie będzie rozbudowywany w pasie terenu pomiędzy
wyznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą i linią zabudowy.
Pierwsza z tych regulacji nie dopuszcza rozbudowy i nadbudowy budynków zlokalizowanych poza
nieprzekraczalnymi liniami; druga taką rozbudowę i nadbudowę - pod pewnymi warunkami dopuszcza. Co
prawda pierwsza regulacja znajduje się w ustaleniach dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, a druga dotyczy ustaleń zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania
terenu, niemniej jednak obie obowiązują w tej samej sytuacji tj. lokalizacji niezgodnie z liniami zabudowy
istniejących budynków (lub ich części). Zapis ten może doprowadzić do sytuacji, w której adresat tej normy
prawnej nie będzie wiedział jakie działania inwestycyjne może podjąć. Na podstawie przywołanych regulacji
planu miejscowego potencjalny inwestor nie będzie miał pewności co do możliwości rozbudowy czy
nadbudowy budynku, a decyzja o zgodności inwestycji z planem będzie zależna od uznania organów
wydających pozwolenie na budowę. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę do
wydawania decyzji administracyjnych, stąd wynika konieczność formułowania ustaleń w sposób precyzyjny
i jednoznaczny, nie dopuszczając do ich uznaniowości. Doszło zatem do naruszenia nie tylko Zasad techniki
prawodawczej, ale również art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z którym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego
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ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.
4. W § 6 ust. 7 wskazano tereny, które kwalifikuje się jako obszary, w granicach których prowadzona
działalność nie może powodować odczuwalnych odkształceń i deformacji terenu. Zapis ten może skutkować
zakazem lub ograniczeniem wydobycia złóż węgla kamiennego, znajdującego się na tym terenie.
Gmina w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego zaznaczyła, że treść
zarzutu nie koresponduje z treścią przywołanych przepisów, tj. art 95 ust. 1 oraz art. 104 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064). Dodatkowo
przedmiotowy zapis planu miejscowego spełnia cel zawarty w art. 104 ust. 4 Prawa geologicznego
i górniczego.
Na wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, że w obowiązujących przepisach prawa nie występuje
definicja deformacji terenu oraz odczuwalnego odkształcenia. Niemniej jednak z analizy publikacji
naukowych można wywnioskować, że określenia te odnoszą się do eksploatacji złoża i wynikających z tego
szkód górniczych. Deformacje terenu (nachylenia, krzywizny), przyjmują różne wartości, które są określane
jako odczuwalne odkształcenia. Im wyższy poziom odczuwalnych odkształceń, tym wyższy poziom szkód
górniczych. Parametry te są zazwyczaj ujawniane w koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
Obszar objęty przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położony jest
w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego, a także obszaru i terenu górniczego. Fakt ten został
ujawniony na załączniku graficznym i tym samym został spełniony wymóg zapisany w art 95 ust. 1 ustawy
Prawo geologiczne i górnicze. Niemniej jednak zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.) złoża kopalin podlegają ochronie
polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym
kopalin towarzyszących. Jednocześnie art. 126 tejże ustawy wskazuje na obowiązek prowadzenia eksploatacji
przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku, niezbędnych do ochrony zasobów złoża,
jak
również
do
ochrony
powierzchni
ziemi
oraz
wód
powierzchniowych
i podziemnych oraz rekultywację terenów poeksploatacyjnych i przywracanie do stanu właściwego innych
elementów przyrodniczych. Niedopuszczalnym jest wprowadzenie zakazu eksploatacji ujawnionych złóż,
nawet gdy zapis ten nie jest wprost wpisany do planu miejscowego, a wynika jedynie pośrednio
z przyjętych zasad ochrony środowiska. Ujawnienie złóż kopalin z jednoczesnym zakazem prowadzenia
działalności, która powoduje odczuwalne odkształcenia i deformacje terenu nie wypełnia obowiązku objęcia
złóż kopalin ochroną, o której mowa w art. 125 Prawa ochrony środowiska. W takim bowiem przypadku
organ koncesyjny będzie zobligowany do odmowy udzielenia koncesji jako sprzecznej z miejscowym planem.
Natomiast art. 104 Prawa geologicznego i górniczego daje możliwość sporządzenia planu miejscowego
dla terenu górniczego lub jego fragmentu jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji
przewiduje się istotne skutki dla środowiska, przy czym plan taki powinien zapewniać integrację wszelkich
działań podejmowanych w celu: wykonania działalności określonej w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego oraz ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych. Zakres regulacji tego planu zawarty
został w ustępie 4 i 5 powołanego artykułu. Wskazują one wyraźnie, że w planie miejscowym można określić
w szczególności obiekty lub obszary dla których wyznacza się filar ochronny, a także obszary wyłączone
z zabudowy bądź takie, w granicach których zabudowa jest dozwolona po spełnieniu odpowiednich wymagań,
z czego gmina nie skorzystała.
5. W § 10 pkt 10 uchwały wskazano, że w granicach planu zostały zidentyfikowane i oznaczone na
rysunku planu tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Dla obszaru osuwisk nie ustalono jednak
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nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu, naruszając tym samym § 4 pkt 7
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Gmina w złożonych wyjaśnieniach podnosi, że tereny, które zostały fragmentarycznie objęte przez
granice terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych posiadają ustalenia szczegółowe, a organ
właściwy do opiniowania w tym zakresie nie zaproponował innych ustaleń. Wskazanie tego obszaru jest
podstawą do zastosowania przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), a dalsze przepisy w tym zakresie spowodują powielenie normy
prawnej.
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że uzyskanie pozytywnej opinii (uzgodnienia) na piśmie lub
w wyniku tzw. milczącej zgody nie może stanowić gwarancji, że dokument będący przedmiotem opiniowania
jest zgodny z przepisami prawa. Owszem gmina zawarła w uchwale ustalenia szczegółowe dla
poszczególnych terenów (z wyjątkiem terenu WS, o czym wspomniano w pierwszym zarzucie), jednak nie
zostało zawarte w nich żadne rozróżnienie ze względu na występowanie obszaru zagrożonego osuwaniem się
mas ziemnych. Takie same regulacje dotyczą terenów objętych wspomnianą granicą, jak i terenów poza nią.
W art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu wskazane zostały obligatoryjne ustalenia, które powinien zawierać
prawidłowo sporządzony plan miejscowy. Wśród wskazanych tam elementów wymienia się
w szczególności: w pkt 3 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; w pkt 7 granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów,
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego województwa; a w pkt 9 szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. W badanej uchwale Rada Miejska Orzesze nie
ustaliła sposobów zagospodarowania terenów osuwania się mas ziemnych, pomimo, że takie tereny
w planie wyznaczyła. Zgodnie bowiem z § 4 pkt. 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych, powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w ich zagospodarowaniu.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych winny być
natomiast określone w planie bez ogólnikowego odwoływania się do odrębnych przepisów, tym bardziej, że
powołane przez gminę rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych, a nie zasady zagospodarowania terenu.
Obowiązek gminy polegający na zawarciu takich przepisów w planie miejscowym, które będą służyły
zapobieganiu ruchom masowym wynika nie tylko z ustawy o planowaniu. W miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, stosownie do wymogu zawartego w art. 72 ust 1 pkt 5a) Prawa ochrony
środowiska, zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami
środowiska, w szczególności przez uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi
i ich skutkom.
Organ nadzoru analizując treść uchwały, zwrócił uwagę na zapis § 6 ust. 6, który zakazuje
wprowadzania nowych funkcji albo działalności oraz takiego sposobu zagospodarowania terenu, który
prowadzi do zakłócenia spływu lub retencji wód. Regulację tą można potraktować by jako spełnienie
wymogów § 4 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak tak jak

Id: 695FB472-2DCD-40BA-AD51-37C21466BFFE

w przypadku ustaleń szczegółowych odnosi się ona do całego terenu planu miejscowego, a nie obszaru
znajdującego się w granicach zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych.
6. Na załączniku graficznym wskazano złoża węgla kamiennego, tj. złoże "Łaziska" i złoże "Bolesław
Śmiały", jednocześnie nie ujawniając ich w treści uchwały.
Gmina poinformowała, że w treści planu zbędnie wymieniono nazwę terenu i obszaru górniczego
"Łaziska II", a zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym treść planu miejscowego ma ujawnić obszary
i tereny górnicze, natomiast nie wymaga i nie precyzuje sposobu ich dodatkowego opisu.
Wyjaśniając, wojewoda nie kwestionuje zapisu § 10 pkt 3, w którym uchwałodawca informuje, że obszar
planu, znajdujący się w granicach terenu i obszaru górniczego „Łaziska II” oznaczono na rysunku planu;
należy uwzględnić aktualne warunki geologiczno-górnicze. Wskazane naruszenie dotyczy złoża węgla
kamiennego "Łaziska" i "Bolesław Śmiały", które zostało naniesione na rysunku planu, a którego nie
wskazano w treści uchwały. Zdaniem organu nadzoru naruszono tym § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające
jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego.
7. Część załącznika graficznego, tj. teren oznaczony symbolem U/MN2, nie została sporządzona na
kopii mapy zasadniczej. Jednocześnie ta terenie oznaczonym tym symbolem znajduje się czerwona linia
przerywana, która nie posiada objaśnienia w legendzie.
Burmistrz Miasta Orzesze wyjaśnił, że urząd nie jest odpowiedzialny za treść mapy, jaką pozyskał
z ośrodka prowadzącego dokumentację geodezyjno-kartograficzną, a wykonanie projektu planu miejscowego
dopuszczone jest na mapie katastralnej. Natomiast wskazana linia jest elementem mapy.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy
sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich
braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
Z danych zawartych w serwisie "Informacja katastralna powiatu mikołowskiego" wynika, że dla wskazanego
obszaru jest prowadzona mapa zasadnicza. W kwestii czerwonej przerywanej linii, organ nadzoru nie podziela
zdania gminy, że jest ona elementem mapy, ponieważ na podkładzie mapowym nie wskazano jej dalszego
przebiegu i znajduje się ona wyłącznie w terenie objętym planem, tj. jednostce U/MN2. Zastosowanie tej linii,
która jest najprawdopodobniej zobrazowaniem linii elektroenergetycznej istniejącej w tym rejonie nie jest
błędem. Jednak brak jej objaśnienia stanowi naruszenie § 8 ust. 2 rozporządzenia.
8. Dodatkowo w § 1 ust. 2 błędnie wskazano integralne części uchwały, a także tytuł rysunku planu oraz
zastosowano nieprawidłowe jednostki redakcyjne. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Orzeszu
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XIX/228/20, a nie jak jest wskazane 1 § 1 ust. 2 lit. b uchwały załącznik nr 2. Tym samym rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Orzeszu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 2
a nie jak wskazano w treści uchwały załącznik nr 3.
Zastosowanie w § 1 ust. 2 podziału na litery zamiast punktów stanowi naruszenie § 124 Zasad techniki
prawodawczej, który mówi, że podstawową jednostką redakcyjną aktu prawa miejscowego jest paragraf,
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a paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, litery na tiret, a tiret na podwójne
tiret.
Podsumowując należy zaznaczyć, że przepisy art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jednoznacznie wskazują, iż istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne
naruszenie trybu, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały
rady gminy w całości lub w części. O zakresie rozstrzygnięcia decyduje natomiast fakt, czy stwierdzone
naruszenie prawa będzie miało wpływ na całą uchwałę, czy będzie dotyczyło jedynie pojedynczych przepisów
niezgodnych z aktami prawa hierarchicznie wyższymi, które to jednak naruszenia nie będą rzutować na całą
uchwałę.
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XIX/228/20 z dnia
28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Orzesze - centrum. Etap I, narusza wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym przepisy,
w związku, z czym wydanie niniejszego rozstrzygnięcia stało się konieczne i uzasadnione, a zatem należało
orzec, jak w sentencji.
Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności
uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia Radzie Miejskiej Orzesze
rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni
od jego doręczenia Radzie Miejskiej Orzesze.

Z up. Wojewody Śląskiego
Bożena Goldamer-Kapała
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Otrzymuje:
Rada Miejska Orzesze

Pouczenie o możliwości wniesienia skargi w formie elektronicznej

1. Skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze można wnieść w formie elektronicznej lub papierowej.
2. Skarga przekazana w formie dokumentu elektronicznego powinna zawierać wszystkie wymogi pisma
sporządzonego w postaci papierowej.
3. Skarga wnoszona w formie dokumentu elektronicznego, powinna ponadto zawierać adres elektroniczny
oraz zostać podpisana przez stronę lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym.
4. Jeżeli skarga nie zawiera adresu elektronicznego przyjmuje się, że właściwym jest adres elektroniczny,
z którego nadano pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.
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5. Do skargi wniesionej w formie dokumentu elektronicznego nie dołącza się jej odpisów.
6. Do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.
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