Katowice, 30 listopada 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR IFIII.4131.1.106.2017

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 XL/298/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan, w
części dot. zapisów § 8 ust. 3 pkt 1 lit. a, b i e, oraz § 23 pkt 1 lit. e.
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) Burmistrz Miasta Pyskowice, w dniu 2 listopada 2017 r.
przekazał organowi nadzoru wymienioną na wstępie uchwałę w celu zbadania jej zgodności z przepisami
prawnymi.
Pismem z dnia 24 listopada 2017 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował
gminę o możliwości złożenia wyjaśnień. Gmina skorzystała z przysługującego jej prawa i w dniu
29 listopada 2017 r. złożyła wyjaśnienia.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta
z naruszeniem prawa.
W rozdziale 4 przedmiotowej uchwały ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej. W § 8 ust. 3 pkt 1 tego rozdziału wprowadzono nakazy dla strefy „K” – ochrony
krajobrazu, między innymi w § 8 ust. 3 pkt 1 lit a nakaz „zachowania historycznych granic założeń
krajobrazowych, dla terenów 1-4 MN, 1-6 M-U, 1-4 P, 1-3 U, 5 U , 1-3 IT-E”, w § 8 ust. 3 pkt 1 lit. b
„rewaloryzacji zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego”, oraz w § 8 ust. 3 pkt 1 lit. e
„uporządkowania zabudowań gospodarczych wzdłuż ul. Zaolszany”.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu w powiązaniu z § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587 zwanego dalej rozporządzeniem) projekt
planu powinien zawierać ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustalenia winny być jasno sformułowane poprzez
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, które inwestor winien
przestrzegać przy podejmowaniu działań inwestycyjnych. Ustalenie nakazu zachowania historycznych
granic założeń krajobrazowych, dla terenów 1-4 MN, 1-6 M-U, 1-4 P, 1-3 U, 5 U, 1-3 IT-E jest
niejednoznaczne. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że granica strefy „K” ochrony krajobrazu, jest
wyznaczona w planie poprzez naniesienie jej na rysunku planu oraz analogicznie w części tekstowej w §
8 ust. 3: „wyznacza się granice strefy „K” – ochrony krajobrazu (…)”. Zgodnie z rysunkiem planu strefa „K”
obejmuje tereny o różnym przeznaczeniu między innymi mieszkaniowym, przemysłowym czy usługowym.
Kwestionowany nakaz zachowania historycznych granic założeń krajobrazowych należy traktować
jako skierowany do potencjalnego inwestora podejmującego zamierzenia inwestycyjne w obszarze strefy
„K”. Rada gminy nie określiła jednak gdzie wspomniana „historyczna granica” przebiega, czy jest ona
może tożsama z granicą strefy „K” (odwołano się również do terenów nie objętych granicą „K” – teren 3U),
ani w jaki sposób wypełnić powyższy nakaz. Konsekwencją powyższego są więc również wątpliwości kto
miał być adresatem tego nakazu.
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Użycie pojęć niejasnych w akcie prawa miejscowego narusza przepisy §25 w związku z § 143 załącznika
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki
prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) zgodnie z którym „przepis prawa materialnego powinien
możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować.
Powołując się na wyjaśnienia gminy przedstawione w piśmie z dnia 29 listopada 2017 r., ustalenie §
8 ust. 3 pkt 1 lit. a przedmiotowego planu miało jedynie na celu wskazanie symboli terenów
zlokalizowanych w strefie „K”. W tej sytuacji uchylenie przepisu § 8 ust. 3 pkt 1 lit a jest niezbędne.
Ponadto w § 8 ust. 3 pkt 1 lit b oraz e gmina wprowadziła nakaz: rewaloryzacji zabytkowych elementów
krajobrazu urządzonego oraz uporządkowania zabudowań gospodarczych. Takie ustalenia również nie są
precyzyjne i dają dużą dowolność interpretacyjną. Nie zostało doprecyzowane co należy rozumieć pod
pojęciem rewaloryzacji ani w jaki sposób uporządkować zabudowania – wyburzać, przenosić czy też
ujednolicać elewacje. Przepisy te stanowią więc jedynie ogólne wytyczne – zalecenia, bez skonkretyzowania
wymagań stawianych wobec inwestorów. Podobne zapisy były wielokrotnie kwestionowane zarówno przez
organy nadzoru jak i w rozstrzygnięciach sądów administracyjnych.
Wskazać również należy, że przytoczony nakaz uporządkowania budynków gospodaroczych,
interpretowany jako konieczność wyburzenia niektórych obiektów budowlanych, narusza również
art. 35 ustawy o planowaniu, bowiem zgodnie z jego treścią, tereny, których przeznaczenie plan miejscowym
zmienia, mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy - do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z planem. Wszelkie nakazy rozbiórki usunięcia, zlikwidowania istniejących obiektów są regulacjami
niedopuszczalnymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w § 23 pkt 1 lit. e przedmiotowej uchwały dla terenu drogi oznaczonej symbolem 1KDGP (
głównej ruchu przyspieszonego) wprowadzono ustalenie: „zapewnienie dojazdu do terenów przeznaczonych
pod nową zabudowę za pośrednictwem dróg niższych klas”. Tymczasem, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz
pkt 10 ustawy o planowaniu w związku z § 4 pkt 9 rozporządzenia oraz załącznikiem nr 1 do tego
rozporządzenia określającym podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia
terenów,
wyznaczenie
dróg
publicznych
następuje
w planie
miejscowym.
Zgodnie
z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu, plan miejscowy powinien zawierać ustalenia w zakresie zasad
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, natomiast zgodnie
z § 4 pkt 9 rozporządzenia ustalenia te powinny zawierać: a) określenie układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych,
b) określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem
zewnętrznym, c) wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilość
miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów
usługowych i produkcyjnych. Należy zauważyć, że rada gminy określiła w planie siatkę dróg publicznych,
wyznaczając je na rysunku planu i wprowadzając dla nich ustalenia, a więc spełniła wymóg określony
w wyżej wymienionych przepisach. Wprowadzenie dodatkowo nakazu zapewnienia dojazdu do terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę za pośrednictwem dróg niższych klas jest niedopuszczalne, zgodnie
bowiem z przepisem art. 3 ustawy o planowaniu oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym,
wyłącznie rada gminy została upoważniona do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, i nie
może ona scedować tego obowiązku na inne podmioty, w szczególności na inwestora.
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 wyeliminowaniu ustaleń naruszających prawo będzie
spełniał wymogi zawarte w art. 15 ust. 2 i 3 określającym jego niezbędny zakres. Po stwierdzeniu
nieważności 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.
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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
Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Aleksandra Kroczek
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