Katowice, 4 grudnia 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR IFIII.4131.1.108.2017

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 ze zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1073)
stwierdzam nieważność
uchwały nr XLIV/508/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra w
całości.
UZASADNIENIE:
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (zwanej dalej ustawą o planowaniu) Prezydent Miasta Piekary Śląskie, w dniu 2 listopada
2017 r. przekazał organowi nadzoru wymienioną na wstępie uchwałę w celu zbadania jej zgodności
z przepisami prawnymi.
Pismem z dnia 30 listopada 2017 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował
gminę o możliwości złożenia wyjaśnień. Gmina skorzystała z przysługującego jej prawa i w dniu 1 grudnia
2017 r. złożyła wyjaśnienia.
W
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że została ona podjęta z naruszeniem prawa.
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Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Dla każdego
wyznaczonego terenu oprócz przeznaczenia określa się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu, między innymi maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy. Tymczasem, na
rysunku kwestionowanego planu wyznaczono teren oznaczony symbolem 16-MMI, który pominięto
w części tekstowej uchwały, nie ustalając dla niego przeznaczenia ani żadnych zasad kształtowania
zabudowy. Jednocześnie w § 6 przedmiotowej uchwały wprowadzono ustalenia dla grupy terenów
oznaczonej symbolami 1-MNI do 16-MNI, przy czym na rysunku planu nie wyznaczono terenu 16-MNI.
W związku z powyższym istotnie naruszono cytowane wyżej przepisy.
W § 12 przedmiotowej uchwały wprowadzono ustalenia dla grupy terenów przeznaczonych pod usługi,
między innymi dla terenu oznaczonego symbolem 8-U. Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 dla wskazanych terenów
określono maksymalną powierzchnię zabudowy 70% powierzchni działki budowlanej, oraz minimalną
powierzchnię biologicznie czynną 20%. Tymczasem w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie tom II/II kierunki zagospodarowania
przestrzennego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia
25 września 2014 r. obszar K10MMU pokrywający się granicami z wyznaczonym w planie terenem 8-U
określono inne parametry, to jest powierzchnię zabudowy nie większą niż 50%, oraz powierzchnię
biologicznie czynną nie mniej niż 30% (rozdział 3.2.2 tabela „kierunki i wskaźniki dotyczące
zagospodarowania oraz użytkowania terenów”).
Tym samym mimo stwierdzenia Rady Miasta Piekary Śląskie o braku naruszenia ustaleń obowiązującego
Studium zawartego w preambule przedmiotowej uchwały, kwestionowany plan jest niezgodny ze studium
w zakresie ustaleń dotyczących parametrów dla terenu 8-U. Doszło więc do naruszenia art. 15 ust. 1 oraz
art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu, zgodnie z którymi wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza projekt
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planu miejscowego zgodnie z zapisami studium, a rada gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu, że
nie narusza on ustaleń studium.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 oraz § 4 pkt 9 rozporządzenia ustalenia dotyczące zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji powinny określać układ komunikacyjny wraz z parametrami
i klasyfikacją dróg, oraz warunki jego powiązania z układem zewnętrznym, a także wskaźniki w zakresie
komunikacji w szczególności ilość miejsc parkingowych.
Zgodnie z art. 4 pkt 2 ww. ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 ze zm.), „droga” jest to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz
instalacjami, stanowiąca całość techniczno – użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy o drogach publicznych – „Drogą publiczną jest
droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy,
zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych
przepisach szczególnych”. Z art. 2 ust. 1 ww. ustawy wynika, że droga kategorii gminnej jest drogą
publiczną.
Ustalając parametry dróg publicznych prawodawca związany jest rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124), które określa minimalne
szerokości poszczególnych kategorii dróg.
Zgodnie z treścią § 3 pkt 3 tego rozporządzenia przez linie rozgraniczające drogę rozumie się granice
terenów przeznaczonych na pas drogowy ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W myśl § 5 rozporządzenia usytuowanie
drogi oznacza umieszczenie jej elementów w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w trybie określonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy
§ 6 i 7 rozporządzenia określają zasady określania szerokości dróg i ich minimalne szerokości. Zgodnie z §
7 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia szerokość ulicy w liniach rozgraniczających dla dróg klasy D
(dojazdowej) nie powinna być mniejsza niż 10 m, jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych
trudnymi warunkami terenowymi lub istniejących zagospodarowaniem, dopuszcza się odstąpienie od
powyższego, jednak szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość
umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy
w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy o której mowa w § 7 ust. 2 tego
rozporządzenia.
Tymczasem, w kwestionowanym planie wprowadzono szereg dróg dojazdowych nie spełniających
parametrów określonych w ww. rozporządzeniu. Co więcej, szerokości niektórych z nich nie przekraczają
nawet 4 m. Zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 28 ust. 2 szerokość drogi o symbolu 21-KDD
wynosi od 2 do 3,5 m, 12-KDD - od 3 do 3,5 m, dróg o symbolach 4-KDD i 5KDD, 10-KDD - od 3,5 do
4 m, 11-KDD – od 4 do 4,5m, , 29-KDD – od 3 do 5,5m, drogi 7-KDD od 2m do 17m, a drogi o symbolu 8KDD – od 3,5 do 5m. Tak ustalone drogi nie spełniają wymagań cytowanego wyżej rozporządzenia, co
więcej, w żaden sposób nie będą spełniać swojej funkcji. Mimo stanu istniejącego, gmina winna prowadzić
swoją politykę przestrzenną racjonalnie i dążyć do poprawy zastanych warunków z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa. Jeśli jednak, w wyjątkowych wypadkach, wymogi zachowania
minimalnych szerokości dróg nie mogą zostać spełnione, gmina winna przeprowadzić analizę o której jest
mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
pamiętając o warunku spełnienia wymagania, że szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna
zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających
z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.
Te warunki nie zostały w tym wypadku spełnione co musi skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały
w całości.
Naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w myśl
art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu winno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub
w części, zależnie od tego, czy plan miejscowy po uchyleniu ustaleń naruszających prawo będzie spełniał

Id: E3EC96BA-2384-4C92-8B6B-121AF45CD599. Podpisany

Strona 2

wymogi zawarte w art. 15 ust. 2 i 3 określającym jego niezbędny zakres. Mając na uwadze powyższe,
uzasadnione jest stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
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 z dniem doręczenia
rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Bożena Goldamer-Kapała
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