Katowice, 13 października 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR IFIII.4131.1.92.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1073)
stwierdzam nieważność
uchwały
Rady
Miasta
Gliwice
nr
XXX/687/2017
z dnia
7 września
2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego
pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką, w części dotyczącej zapisu §
10 pkt. 8 lit. b w zakresie słów: „o wskaźnikach emisji (ilość zanieczyszczeń w suchych gazach
odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartości tlenu 10%): tlenku węgla nie większym niż
500mg/m3 oraz pyłu nie większym niż 40 mg/m3”.
UZASADNIENIE:
Rada Miasta Gliwice w dniu 7 września 2017 r. podjęła uchwałę nr XXX/687/2017 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy
Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką. Stosownie do przepisu
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej dalej:
ustawą o planowaniu), w dniu 15 września 2017 r. Gmina przekazała przedmiotową uchwałę wraz
z załącznikami do organu nadzoru w celu zbadania jej zgodności z przepisami prawa.
W dniu 6 października 2017 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował Gminę
o możliwości złożenia wyjaśnień.
W § 10 pkt. 8 badanej uchwały Rada Miasta Gliwice ustaliła, że w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej
centralnej, dopuszcza się, między innymi, stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe
„o wskaźnikach emisji (ilość zanieczyszczeń w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych, przy
zawartości tlenu 10%): tlenku węgla nie większym niż 500 mg/m3 oraz pyłu nie większym niż 40 mg/m3”.
Tymczasem, art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r., poz. 672 ze zm.) stanowi, że to sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia
lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Natomiast w 96
ust. 6 pkt 3 tejże ustawy określono, że uchwała o której mowa w ust. 1, między innymi, określa rodzaje lub
jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub parametry techniczne,
rozwiązania techniczne, parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do
stosowania na obszarze określonym w tej uchwale.
Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw podjętej na podstawie cyt. wyżej
art. 96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Należy zauważyć, że kwestionowane przepisy uchwały Rady Miasta Gliwice nie są zbieżne z normami
jakie wprowadził Sejmik Województwa Śląskiego.
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wprowadzając ustalenia § 10 pkt. 8 lit. b Rada Miasta
Gliwice naruszyła obowiązujące przepisy art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska przekraczając swoje
kompetencje, poprzez określenie parametrów technicznych i parametrów emisji instalacji co należy do
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zakresu obowiązków sejmiku województwa. Ponadto ustalenia uchwały są odmienne od norm
wprowadzonych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, są więc sprzeczne z innym aktem prawa
miejscowego.
Należy także zwrócić uwagę, że przepisy gminne mogą być wydawane wyłącznie w ramach
obowiązujących przepisów wyższego rzędu (konstytucja, ustawa) i w zakresie upoważnień wyraźnie tam
udzielonych organom gminy. Akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do
przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne z nimi. Tego typu inkorporowanie przepisów do aktów
prawa miejscowego uznać należy z punktu widzenia techniki prawodawczej za bezwzględnie
niedopuszczalne. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego,
przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze
powszechnie obowiązującym, w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę,
możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt jest skierowany. Przeto też z istoty aktu prawa
miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które
polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.
Naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w myśl
art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu winno skutkować uchyleniem uchwały w całości lub w części, zależnie od
tego, czy plan miejscowy po uchyleniu ustaleń naruszających prawo będzie spełniał wymogi zawarte
w art. 15 ust. 2 i 3 określającym jego niezbędny zakres. Po uchyleniu wyżej przytoczonych ustaleń
przedmiotowa uchwała będzie spełniała wymogi ustawowe w niezbędnym zakresie. Mając na uwadze
powyższe, stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego
jest uzasadnione.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga 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
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