Katowice, 6 października 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR IFIII.4131.1.89.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.),
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający
częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk.
Uzasadnienie
W dniu 31 sierpnia 2017 r. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny:
Bobrka, Liburnii i Pastwisk przyjętego uchwałą Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta
Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk.
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej: upzp) Burmistrz Miasta pismem z dnia 4 września 2017 r.,
znak: SRM-I.6721.2.8.2017, złożonym do tutejszego organu w dniu 7 września 2017 r., przekazał
Wojewodzie Śląskiemu uchwałę Nr XXXVI/345/17 wraz z dokumentacją prac planistycznych.
W dniu 21 września 2017 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował
Gminę o możliwości złożenia wyjaśnień.
W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego, mającego na celu zbadanie legalności uchwały,
organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w następującym zakresie:
Uchwałą Nr XXXVI/345/17 Rada Miejska Cieszyna dokonała zmian uchwały Nr IV/8/14 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka,
Liburnii i Pastwisk, zarówno w części tekstowej jak również w części graficznej planu.
Stosownie do przepisu § 82 w zw. z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 283 – zwanego dalej:
ZTP) zmiana (nowelizacja) uchwały polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej
przepisów przepisami o innej treści lub na dodaniu do niej nowych przepisów. Także w judykaturze przyjęło
się stanowisko, że zmiana planu stanowi jego nowelizację, a nie derogacje aktu prawa. Oznacza to, że rada
gminy modyfikuje jedynie część rozstrzygnięć w nowelizowanym akcie pozostawiając pozostałe bez zmian.
Zgodnie z powyższym, Rada Miejska Cieszyna, przepisem § 1 pkt 1 badanej uchwały dokonała zmian
w tekście uchwały Nr IV/8/17, co do których organ nadzoru nie wnosi zastrzeżeń.
Jednocześnie w § 1 pkt 2 uchwały nowelizującej, uchwałodawca wskazał jakie zmiany wprowadza się
w części graficznej uchwały Nr IV/8/17, i tak:
- zmieniono „położenie granic terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik do uchwały (podzielonego na sekcje: A1, A2, B1, B2,
B3)”;
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- zmieniono „położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie oznaczonym jako 12MN/U, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik do uchwały (podzielonego na sekcje: A1,
A2, B1, B2, B3)”;
- zmieniono „położenie granic terenu oznaczonego jako 2ZN zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany
planu stanowiącym załącznik do uchwały (podzielonego na sekcje: A1, A2, B1, B2, B3)”.
Po analizie rysunku zmiany planu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/345/17, organ
nadzoru stwierdził, że naniesione na nim treści nie odpowiadają zakresowi zmian ustalonych w §
1 pkt 2 uchwały. Załącznik do badanej uchwały podzielony na sekcje: A1, A2, B1, B2, B3 stanowi formę
ujednoliconą załącznika graficznego do uchwały Nr IV/8/14 z naniesionymi zmianami, zawiera bowiem
wszystkie treści rysunku nowelizowanego. Jednocześnie Rada Miejska Cieszyna nie wskazała, że
załącznik do uchwały Nr XXXVI/345/17 zastępuje załącznik do uchwały Nr IV/8/14.
Należy zatem uznać, że oba rysunki – planu i zmiany planu – obowiązują łącznie, tak jak ich ustalenia
graficzne.
W takiej natomiast sytuacji, w której jednocześnie obowiązują dwa rysunki planu, zawierające
wszystkie ustalenia planu zawarte w uchwale Nr IV/8/14, nie wiadomo które z nich są wiążące.
Stosownie do przepisu art. 27 upzp, zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie w jakim był
on uchwalany. Zgodnie natomiast z przepisem art. 16 ust. 1 plan miejscowy, a wobec tego także jego
zmianę, 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. I to właśnie na mapie zasadniczej powinny zostać naniesione nowe treści –
zmieniające dotychczasowe oznaczenia graficznej uchwały Nr IV/8/14 określone w § 1 pkt 2 badanej
uchwały.
Tymczasem uchwałodawca naniósł na rysunek planu stanowiący załącznik graficzny do uchwały Nr
IV/8/14 zmienione § 1 pkt 2 uchwały nowelizacyjnej treści, nadając im formę ujednoliconego rysunku
planu miejscowego, dokonując tym samym derogacji rysunku planu, a nie jego nowelizacji, przy czym na
tę derogację nie wskazał – w uchwale brak jest bowiem zapisów wskazujących, że załącznik do uchwały
Nr XXXVI/345/17 zastępuje załącznik do uchwały Nr IV/8/14. To z kolei stanowi o istotnym naruszenia
prawa, bowiem w obrocie prawnym, po dokonanej nowelizacji funkcjonują dwa załączniki graficzne
prezentujące ustalenia planu, różniące się jedynie w zakresie zmian dotyczących granic terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz przebiegu
granic terenu 2ZN. Tymczasem w skutek prawidłowo przeprowadzonej nowelizacji w obrocie prawnym
powinien obowiązywać rysunek planu przyjęty wraz z planem miejscowym oraz rysunek zmiany tego
planu, przedstawiający wyłącznie zakres zmian wprowadzanych w części graficznej planu miejscowego,
część tekstowa uchwały nowelizującej powinna natomiast określać zakres dokonywanych zmian, tj.
wskazywać które treści rysunku planu podlegają uchyleniu, które zastąpieniu oraz jakie treści dodaje się
jako nowe.
Zachowanie powyższego porządku konieczne jest ze względu na ciążący na gminie obowiązek
ogłoszenia tekstu jednolitego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy jeżeli był on nowelizowany, stosownie do
przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. dz. U. z 2017 r., poz. 1523).
W omawianej sytuacji ogłoszenie tekstu jednolitego będzie obciążone wadą prawną, nie jest bowiem
możliwe ujednolicenie dwóch równolegle obowiązujących załączników graficznych zawierających
odmienne, w skutek wprowadzonych zmian, treści planu miejscowego.
Obowiązywanie w obrocie prawnym rysunku zmiany planu, który zawiera pełną treść rysunku planu,
narusza także art. 15 ust. 2 pkt 1 upzp. Nie wiadomo bowiem, który rysunek jest nadrzędny, a tym samym
które ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania należy uznać za
priorytetowe.
W miejscu tym organ nadzoru zobowiązany jest również zaznaczyć, że stosownie do przepisu
art. 15 ust. 2 pkt 7 upzp w planie miejscowym określa się obowiązkowo granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów,
terenów górniczych, a także obszarów osuwania się mas ziemnych.
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Jak wynika z § 1 pkt 2 lit. a, przedmiotową zmianą planu miejscowego Rada Miejska Cieszyna dążyła
do ustalenia przebiegu nowych granic terenów zagrożonych się osuwaniem mas ziemnych. Granice te
zostały wskazane w przedmiotowej uchwale na podstawie danych pochodzących z bazy danych systemu
Ochrony Przeciwosuwiskowej SOPO, prowadzonej m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych
ziemi (Dz. U. z 2007 r., poz. 840).
Rozporządzanie to rozróżnia tereny zagrożone wystąpieniem ruchów masowych ziemi od terenów
osuwisk, jako terenów na których wystąpiły już ruchy masowe ziemi. Podział taki zastosowano także
w bazie danych SOPO, w której tereny osuwisk stanowią odrębną kategorię od terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi.
Po analizie informacji zawartych w bazie SOPO organ nadzoru stwierdził, że na terenie objętym zmianą
planu występują osuwiska, czyli tereny na których udokumentowano już osunięcie się mas ziemnych,
a nie jak wskazano w § 1 pkt 2 lit. a tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Na powyższe wskazał także Starostwa Cieszyński w piśmie z dnia 8 maja 2017 r. znak:
WSG.644.1.6.2017, załączonym do dokumentacji prac planistycznych, który zarzucił brak uwzględnienia
podziału osuwisk wg kryterium aktywności. Powyższe jest o tyle istotne, że w zależności od aktywności
osuwiska, różne powinny być zasady zagospodarowania terenów leżących w ich granicach. Tego wymaga
także przepis cyt, wyżej art. 15 ust. 2 pkt 7 upzp, nakazujący określenia sposobów zagospodarowania
terenów osuwania się mas ziemnych.
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.
Na konieczność taką wskazuje także art. 28 u.p.z.p., którego przepisy jednoznacznie mówią, że
naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu, a także naruszenie
właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały gminy w całości lub w części.
W omawianej sprawie, wskazane naruszenie zasad sporządzania planu dawało organowi nadzoru
podstawy do stwierdzenia w całości nieważności uchwały Nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk przyjętego
uchwałą Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna obejmującego
obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Śląskiego, w terminie
30 dni od jego doręczenia.
Stosownie do przepisu 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.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Bożena Goldamer - Kapała
Otrzymują:
1) Rada Miejska Cieszyna,
2) a/a
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