Katowice, 6 grudnia 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR IFIII.4131.1.107.2017

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 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 XXXIX.475.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice.
Uzasadnienie
W dniu 30 października 2017 r. Rada Miasta Wojkowice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice.
Stosownie do przepisu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (zwanej dalej: upzp) w dniu 6 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Wojkowice przekazał
organowi nadzoru uchwałę z dnia 30 października 2017 r. Nr XXXIX.475.2017 wraz z dokumentacją prac
planistycznych, celem dokonania jej oceny zgodności z prawem
W dniu 30 listopada 2017 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował Gminę
o możliwości złożenia wyjaśnień.
W dniu 6 grudnia 2017 r. pismem znak: NiZ.6720.2.1.2017 gmina złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej
sprawie.
W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego, mającego na celu zbadanie legalności uchwały,
organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z naruszeniem zasad sporządzania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w następującym zakresie:
1. W myśl przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego określa się w szczególności uwzględniające bilans terenów pod zabudowę kierunki zmian
w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczenie terenów. Stosownie do przepisu art. 10 ust. 5 pkt 1,
dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno formułuje się na podstawie analiz
ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych
gminy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. a-c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Przepis
art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. b wskazuje natomiast, że sporządzając studium uwzględnia się uwarunkowania
wynikające potrzeby i możliwości rozwoju gminy, opartych m.in. o prognozy demograficzne, w tym
uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka
wojewódzkiego.
W pkt 10 badanego studium zawarto Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy,
w tym w pkt 10.2 Prognozy demograficzne, przedstawiono sytuację demograficzną gminy, na podstawie
danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie opracowano prognozę demograficzną dla
gminy miejskiej Wojkowice do roku 2045, wskazując, że w perspektywie 30 letniej, tj. do roku 2045 nastąpi
spadek liczby ludności o 16,97%, w stosunku do liczby ludności ustalonej na dzień 31 grudnia 2014 r. (Tab.
7).
Następnie wskazano, że na podstawie danych z wielolecia 2001 – 2013 udostępnionych przez GUS
oszacowano średnioroczny przyrost ludności napływowej, który kształtuje się na poziomie +0,22% ludności
rocznie, co pozwoliło określić prognozowane saldo migracji w ramach aglomeracji – określono przyrost
ludności w latach 2015 - 2045 na poziomie 624 osób (Tab. 8).
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Po wskazaniu powyższych danych, dla których nie przedstawiono stosownych wyliczeń, stwierdzono, iż:
„Oszacowany
przyrost
liczby
ludności
w gminie
związany
z migracjami w ramach Aglomeracji Górnośląskiej w perspektywie do 2045 wynosi 6,9%, co oznacza
przyrost liczby ludności o 1711 osób.”
Z przedstawionych w pkt 10.2 studium danych nie wynika, na jakiej podstawie otrzymano powyższe
wartości, a także jaka jest faktyczna prognoza demograficzna dla gminy Wojkowice. Z przedstawionych
wyników raz wynika bowiem, że prognoza demograficzna dla gminy miejskiej Wojkowice będzie miała
wartość ujemną świadczącą o spadku liczby ludności, by następnie, stwierdzić, że w gminie tej nastąpi
przyrost ludności w związku z migracjami w ramach Aglomeracji Górnośląskiej.
W miejscu tym należy podkreślić, że poza wynikami analiz ekonomicznych, środowiskowych,
społecznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 10 ust. 5 pkt 1 upzp, prognozy demograficzne
stanowią podstawę do określania maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę.
Prognoza demograficzna powinna dawać informację o wielkości zaludnienia w stanie istniejącym,
o prognozowanej wielkości zaludnienia oraz o wielkości spodziewanego przyrostu liczby ludności.
Przyjęcie już na wstępnie błędnych założeń – danych wyjściowych, uniemożliwiło określenie
maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę – nie wiadomo bowiem czy w gminie nastąpi przyrost
czy spadek liczby ludności To z kolei przekłada się na sporządzenie prawidłowego bilansu terenów
przeznaczonych pod zabudowę. Błędne dane wyjściowe nie pozwalają w sposób właściwy ustalić jakich
zmian należy dokonać w strukturze przestrzennej gminy.
Sporządzone na potrzeby bilansu analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także prognozy
demograficzne powinny dawać jasną odpowiedz na pytanie o maksymalne zapotrzebowanie na rozwój
nowej zabudowy na terenie gminy.
Na podstawie prognozy demograficznej sporządzonej na potrzeby uchwały Nr XXXIX.475.2017 nie jest
możliwe określenie maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę, prognoza ta bowiem
nie odpowiada na podstawowe pytanie, czy w gminie nastąpi wzrost liczby ludności czy też jej spadek.
Zastrzeżenia organu nadzoru budzą także sporządzone na potrzeby uchwały Nr XXXIX.475.2017 analizy
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Analizy te wraz z prognozą demograficzną, stosownie do przepisu
art. 10 ust. 5 pkt 1 upzp mają umożliwić obliczenie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nowa
zabudowę, które jest punktem wyjścia do sporządzenia bilansu terenów pod zabudowę.
Analiza ekonomiczna powinna zatem służyć rozpoznaniu uwarunkowań i szans oraz podstaw
ekonomicznego rozwoju gminy, w takich gałęziach gospodarki jak rolnictwo, produkcja, usługi, turystyka
itp.
Analiza środowiskowa jest sporządzana w celu rozpoznania wymagań dotyczących ochrony cennych
zasobów przyrodniczych ale także barier jakie mogą one stwarzać dla rozwoju poszczególnych funkcji
w gminie.
Analiza społeczna odpowiadać powinna natomiast na pytania o potencjał kulturowy, gospodarczy,
oświatowy, komunikacyjny, itp. gminy i jej mieszkańców.
Dopiero na postawie uzyskanych w wyniku analiz ww. informacji oraz na podstawie prognozy
demograficznej, dającej odpowiedź na pytanie o tendencje rozwojowe i trendy demograficzne w gminie,
możliwe jest określenie zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne w gminie oraz funkcje tych terenów.
Bez tych informacji nie jest bowiem możliwe określenie czy konieczny jest rozwój np. nowych terenów
usług publicznych czy terenów produkcyjnych, nie znając bowiem potencjału mieszkańców oraz ich potrzeb
niemożliwe jest scharakteryzowanie popytu na konkretne formy zainwestowania.
Sporządzone na potrzeby badanego studium analizy nie dają odpowiedzi na powyższe pytania, stanowią
one swego rodzaju założenie do przeprowadzenia takich analiz. To z kolei uniemożliwia przyjęcie
właściwych danych do opracowania bilansu terenów pod zabudowę, bez właściwe wyciągniętych wniosków
popartych rozpoznaniem sytuacji ekonomicznej, środowiskowej, społecznej i demograficznej, gmina nie jest
w stanie odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku powinien następować rozwój poszczególnych funkcji
terenów, a które z nich nie mają potencjału na przyszłość.
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W świetle cytowanych przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 10 ust. 5 pkt 1 upzp, zbyt pobieżne
rozpoznanie sytuacji w gminie uniemożliwia określenie zapotrzebowania na nową zabudowę, a tym samym
wpływa na wadliwość sporządzanego studium.
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w orzeczeniu z dnia 15 lutego 2017 r. – sygn.
akt IV SA/Po 890/16, bilans ma wskazywać na realne i rzeczywiste uwarunkowania i zapotrzebowanie
gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wskazać na potencjalne przyszłe obciążenia
finansowe gminy z tego tytułu.
Przedłożone
przez gminę Wojkowice analizy sporządzone na potrzeby opracowania bilansu
uniemożliwiają spełnienie tego warunku.
2. Jak już wskazano w niniejszym rozstrzygnięciu, stosownie do przepisu art. 10 ust. 5 pkt 1 upzp
dokonując bilansu terenów pod zabudowę określa się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę, formułowane na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych oraz prognoz
demograficznych. Zapotrzebowanie to wyraża się w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje.
Badając zgodność z prawem uchwały w sprawie studium gminy Wojkowice, tutejszy organ nie dostrzegł,
aby określono zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa we wskazanych przepisach.
W pkt 10.4.2 studium określono bowiem Zapotrzebowanie na nowe budynki. Jak wynika z pkt 10.4 studium,
w którym przedstawiono metodologię sporządzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę,
„określając zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe w perspektywie 30-letniej, posłużono się metodą
prognozowania na podstawie danych lat ubiegłych. Jako dane bazowe przyjęto średnią roczną ilość
budynków oddanych do użytkowania w latach 2005-2014, a także średnią powierzchnię użytkową mieszkań
w nowych budynkach mieszkalnych i średnią powierzchnię użytkową mieszkań na 1 budynek mieszkalny.”
Określając natomiast zapotrzebowanie na nowe tereny zabudowy innej niż mieszkaniowa, przyjęto
podobne założenia, przy czym jako założenie do prognozy „przyjęto dwukrotny wzrost zapotrzebowania na
zabudowę.”
Dodatkowo jak wskazano w pkt 10.4 studium, „Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę wzięto
pod uwagę niepewność procesów rozwojowych wyrażoną możliwością zwiększenia zapotrzebowania na
nową zabudowę w stosunku do wyników analiz o dodatkowe 30%”.
Powyższe rażąco narusza art. 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 5 pkt upzp, a także art. 10 ust. 7 upzp.
Wskazane przepisy regulują na jakiej podstawie należy określić maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie
na nową zabudowę oraz w jakim zakresie to zapotrzebowanie może zostać odpowiednio zwiększone.
Jak już wskazano wyżej, sporządzona na potrzeby badanego studium prognoza demograficzna nie dała
odpowiedzi na pytanie, jak będą kształtować się procesy demograficzne w gminie Wojkowice, a tym samym
jak będzie zmieniać się struktura liczebności mieszkańców gminy. Wobec braku jednego z wyjściowych
elementów potrzebnego do określania zapotrzebowania na zabudowę nie było możliwe jego prawidłowe
określenie.
Zapewne z tego też względu sporządzając studium, przyjęto do celów obliczenia maksymalnego
zapotrzebowania na zabudowę liczbę powstających w gminie w latach 2005-2014 budynków, a nie
wyniki analiz oraz prognozy demograficznej. Powyższe jest jednak niedopuszczalne. Przepisy
art. 10 ust. 5 – 7 upzp są bowiem bezwzględnie wiążące dla gminy przy sporządzaniu studium. Wskazuje na
to treść art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp.
Niewypełnienie zatem chociażby jednego warunku wynikającego z tych przepisów, w omawianej sytuacji
błędne określenie maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę w oparciu o liczbę budynków powstających
w gminie, musi skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XXXIX.475.2017. Sporządzone
niezgodnie z zasadami art. 10 ust. 5 pkt 1 upzp studium, stosownie do przepisu art. 28 upzp jest nieważne.
Przesłanką istotności jest w tej sytuacji fakt, iż błędne określenie maksymalnego zapotrzebowania na nową
zabudowę, przekłada się na kolejne kroki określone w art. 10 ust. 5 upzp, mające na celu dokonanie bilansu
terenów pod zabudowę. Ten z kolei ma dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy istniała w ogóle
potrzeba określania w studium terenów pod nową zabudowę, a jeśli tak to w jakim rozmiarze (patrz: wyrok
WSA w Poznaniu z dnia 15 września 2016 r. – sygn. akt IV SA/Po 420/16).
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Należy bowiem pamiętać, że stosownie do przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp kierunki zmian w strukturze
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów określa się uwzględniając bilans terenów
przeznaczonych pod zabudowę.
Dodatkowo należy zauważyć, że w przepisie art. 10 ust. 7 upzp ustawodawca wyraźnie zastrzegł, iż
określając zapotrzebowanie na zabudowę bierze się pod uwagę perspektywę nie dłuższą niż 30 lat oraz
niepewność procesów inwestycyjnych wyrażająca się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w stosunku
do analiz nie więcej niż 30%. Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę powinno polegać zatem na
określeniu przyszłych zasobów odpowiadających prognozowanej (obliczanej w odniesieniu do
prognozowanej liczby ludności), pożądanej wielkości zasobów oraz określeniu zasobów istniejących.
W miejscu tym po pierwsze wskazać należy, że określone w studium w pkt. 10.4.2. zapotrzebowanie na
nową
zabudowę
nie tylko
nie zostało
określone
w oparciu
o analizy,
których
mowa
w art. 10 ust. 5 pkt 1 upzp, ale w dodatku zostało ono dwukrotnie zwiększone w przypadku funkcji innych
niż mieszkaniowe i dodatkowo powiększone o 30% wynikające z art. 10 ust. 7 pkt 2 upzp (patrz Tab. 13).
Powyższe stanowi rażące naruszenie prawa, redagując normę zawartą w art. 10 ust. 7 legislator wyraźnie
zakreślił granice, w jakich rada gminy może się poruszać określając maksymalne zapotrzebowanie na nową
zabudowę, dając możliwość jego zwiększenia o 30% w perspektywie 30-letniej przy uwzględnieniu
niepewności procesów rozwojowych. Rada gminy nie dostała jednak uprawnień do tego, aby dodatkowo to
zapotrzebowanie zwiększać i to w dodatku dwukrotnie. Ponadto, z przedłożonych organowi nadzoru
dokumentów, nie wynika co miałoby być przesłanką do tak znaczącego zwiększenia zapotrzebowania na
nową zabudowę niemieszkaniową.
3. Stosownie do przepisu art. 10 ust. 5 pkt 2 i pkt 3 upzp ustawodawca zobligował gminę do oszacowania
chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno
– przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz oszacowania chłonności, położonych na terenie
gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione wyżej.
Po analizie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojkowice,
przyjętego uchwałą Nr XXXIX.475.2017, organ nadzoru stwierdził, że uchwalając wskazany dokument,
rada gminy nie spełniła wyżej wskazanych warunków. Z treści zawartej w pkt 10.4.3. studium wynika
bowiem jednoznacznie, że dokonano szacunku chłonności jedynie dla terenów wyznaczonych w planach
miejscowych pod zabudowę, z pominięciem obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno – przestrzennej. Wskazane w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 upzp warunki dokonania bilansu są
obligatoryjne i nie podlegają wybiórczemu stosowaniu.
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w orzeczeniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. – sygn.
akt II SA/Łd 65/17, ustawodawca w sposób bezwzględnie wiążący organy uchwałodawcze określił
obowiązki w zakresie sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Podkreślić przy tym
należy, że dokonując bilansu należy kolejno, a zatem nie w sposób wyrywkowy, lecz uporządkowany pod
względem kolejności, podejmować nakazane ustawą czynności.
Tylko spełnienie łącznie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 10 ust. 5 upzp gwarantuje
dokonanie w sposób właściwy bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Pominięcie bowiem
któregokolwiek z elementów wyszczególnionych we wskazanym przepisie, skutkuje brakiem możliwości
prawidłowego wykonania kolejnych czynności.
W omawianej sytuacji nie został spełniony warunek wynikający z art. 10 ust. 5 pkt 4 upzp, zgodnie
z którym porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę z sumą
powierzchni użytkowej nowej zabudowy możliwej do lokalizacji na terenach o w pełni wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i na terenach przeznaczonych w planach miejscowych pod
zabudowę położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej. Brak takiej analizy porównawczej skutkuje zaś niemożnością wyciągnięcia wniosków
wynikających z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. a i lit. b upzp, tj. niemożnością jednoznacznego określenia, czy przy
uwzględnieniu maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę, o którym mowa
w art. 10 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p., bilans terenu może być uzupełniony nową zabudową na terenach poza
obszarami, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 u.p.z.p., lub czy nie należy już przewidywać lokalizacji
nowej zabudowy poza tymi obszarami.
W badanym studium, w pkt 10.4.4. dokonano natomiast porównania powierzchni użytkowej wynikającej
z obliczeń zapotrzebowania na nowe budynki z powierzchnią użytkową otrzymaną w wyniku obliczeń
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chłonności obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, co nie czyni za dość
wskazanym przepisom.
4. Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 i ust. 2 upzp, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, sporządza się studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, zawierające część tekstową i graficzną. Wymagany zakres studium
określają natomiast regulacje zawarte w art. 10 upzp, przy czym art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp wskazuje, że
w studium określa się w szczególności kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów, a także kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenów. Przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. nr 118,
poz. 1233 – zwane dalej: rozporządzeniem) dookreśla, że studium powinno zawierać:
- część określająca uwarunkowania w formie tekstowej i graficznej,
- część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
- rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Wskazane przepisy wyraźnie podkreślają rangę ustaleń graficznych studium. Dodatkowo przepisem §
7 pkt 1 lit. d ustawodawca zastrzegł, że obszary, o których mowa w art. 10 ust. 2 upzp, w tym obszary
obrazujące kierunki zagospodarowania przestrzennego, powinny mieć na rysunku studium wydzielone
granice, a także powinny zostać opisane symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród
innych terenów.
Po analizie części tekstowej studium, jak również jego rysunku, organ nadzoru zobowiązany był
stwierdzić, że uchwalając studium naruszono wskazane wyżej przepisy.
W tekście studium, w pkt 20.2, wyszczególniono funkcjonalne jednostki terenowe, dla których
określono szczegółowe zasady i standardy zagospodarowania.
Na załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXIX.475.2017, prezentującym kierunki zagospodarowania
przestrzennego przedstawiono odpowiadające im dominujące sposoby zagospodarowania terenu, którym
przypisano odpowiadające ustaleniom tekstowym symbole literowe.
Jednocześnie na rysunku studium zastosowano oznaczenia graficzne odpowiadające poszczególnym
sposobom zagospodarowania, które zostały opisane w jego legendzie.
Dla części terenów zastosowano podwójne oznaczenie graficzne, stosując pełne wypełnienie oraz
szrafurę, i tak. np. tereny MN – obszary mieszkaniowe, zabudowa jednorodzinna i niskiej intensywności,
zastały zobrazowane poprzez pełne brązowe oznaczenie graficzne a także szrafurę w brązowe paski.
Jak wynika z wyjaśnień gminy złożonych pismem z dnia 6 grudnia 2017 r., znak:
NiZ.6720.2.1.2017, szrafurą zostały wskazane tereny projektowanej zabudowy. Jednocześnie, gmina
wskazała, że projektowane przeznaczenie terenów zostało pokazane na istniejących uwarunkowaniach.
Zarówno z treści studium jak i z rysunku kierunków nie wynika, że pełne wypełnienie pokazane na
rysunku kierunków, stanowi odbicie warstwy uwarunkowań, tym bardziej, że terenom tym przypisane są
te same symbole literowe, które zgodnie z wyjaśnieniami gminy odpowiadają także projektowanym
terenom inwestycyjnym. Z legendy zamieszczonej na załączniku nr 3 również należy wnioskować, że
zarówno tereny z pełnym wypełnieniem jak i te wskazane za pomocą szrafury stanowią kierunki rozwoju
przestrzennego gminy. Dodatkowo należy wskazać, że na sporządzonym do studium rysunku
nie wskazano granic poszczególnych terenów. Jest to o tyle istotne, że pokazane szrafurą obszary
niejednokrotnie nie mają wyraźnie zarysowanych granic ich obowiązywania.
Za istotne naruszenie zasad sporządzania studium należy zatem uznać pokazanie przy użyciu
szrafury kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na tle przeznaczenia terenów wskazanym
poprzez pełne wypełnienie. Nie wiadomo bowiem która warstwa – wypełnienie pełne czy wypełnienie
szrafurą – ma pierwszeństwo. Tym bardziej, że niejednokrotnie przeznaczenia te są ze sobą sprzeczne.
Przykładowo, w badanym studium, na tle terenów PP – obszary obiektów produkcyjnych, skaldów
i magazynów, oznaczonych wypełnieniem pełnym w kolorze fioletowym, naniesiona została szrafura
odpowiadająca terenom mieszkaniowym MN lub terenom zieleni nieurządzonej ZN.
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Tak przyjęta forma zapisu graficznego uniemożliwia odczytanie jakie jest faktyczne docelowe
przeznaczenie terenów. To z kolei rażąco narusza przepisy art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp,
w myśl których, studium sporządzą się w celu określenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej i w
przeznaczeniu terenów oraz zasad zagospodarowania tych terenów.
Ponadto należy wskazać, że stosownie do przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia, uwarunkowania
przedstawia się w formie tekstowej i graficznej. Na rysunku studium określa się natomiast kierunki
zagospodarowania przestrzennego. Brak jest zatem potrzeby, aby jednocześnie i na rysunku uwarunkowań
jak i na rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawiać istniejącą sytuację
przestrzenną w gminie. Rysunek obrazujący kierunki zagospodarowania przestrzennego ma wskazywać
docelowa politykę przestrzenną gminy, a nie sankcjonować stan istniejący.
5. Kolejnym zarzutem, który należy wysunąć w stosunku do uchwały Nr XXXIX.425.2017 jest
naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b upzp oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie ze wskazanymi przepisami
ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów
powinny w szczególności określać minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne,
uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego
rozwoju, wskazywać tereny do wyłączenia spod zabudowy, a także zawierać wytyczne określania tych
wymagań w planach miejscowych.
W pkt 20.1 ppkt 8 badanego studium ustalono: „Dopuszcza się odstępstwa od parametrów i wskaźników
zabudowy, o których mowa w punkcie 20.2 na terenach, dla których obowiązują inne parametry wynikające
z obowiązujących planów miejscowych lub uwarunkowań konserwatorskich oraz dla terenów, które zostały
zabudowane przed wejściem w życie obowiązujących planów miejscowych”.
Studium z założenia jest aktem elastycznym, określającym kierunki polityki przestrzennej gminy. Stwarza
ono jednak pewne ramy dla swobody planowania miejscowego – jego regulacje muszą być uwzględniane
przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które stosownie do przepisu
art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 upzp nie mogą być z nim sprzeczne. Polityka przestrzenna jest jednym
z przejawów polityki lokalnej gminy i jak każda polityka wiąże się ona z oznaczeniem priorytetów
i dokonaniem wyborów. Uchwalając zatem studium rada gminy dokonuje swoistego samoograniczenia,
które znajdzie następnie odzwierciedlenie przy uchwalaniu planów miejscowych.
Nie można zatem przyjąć dokumentu, którego ustalenia już z założenia nie będą obowiązujące przy
uchwalaniu planów miejscowych. Dopuszczone pkt 20.1 ppkt 8 odstępstwo od stosowania paramentów
i wskaźników zabudowy – będących obligatoryjnym elementem studium – m.in. dla terenów dla których
obowiązują już miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stoi w sprzeczności z §
6 pkt 2 rozporządzenia, a także art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b upzp.
Studium określa bowiem docelowe kierunki zagospodarowania terenów i niezależnie od jego
postanowień, obowiązujące w chwili jego uchwalenia plany miejscowe zachowują swoją moc. Jeżeli jednak
gmina podejmie decyzję o zmianie lub uchwaleniu nowego planu miejscowego, w tym zakresie powinien on
odpowiadać wytycznym obowiązującego studium. Studium nie powinno zatem sankcjonować stanu
istniejącego, także tego jeszcze niezrealizowanego, wynikającego z ustaleń planów miejscowych, ale
określać zasady zmian które mogą nastąpić w strukturze przestrzennej gminy i im podporządkowywać
przyszłe akty prawa miejscowego. Jeżeli natomiast polityka przestrzenna zawarta w obowiązujących planach
miejscowych jest zgodna z polityką przewidzianą w studium, to w studium powinno się to określić poprzez
wyznaczenie kierunków i wskaźników zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają się
z obowiązującą już w planach miejscowych polityką.
Sytuacja, z którą mamy do czynienia w pkt 20.1 ppkt 8 studium, prowadzić natomiast będzie do braku
stabilności planistycznej. Z jednej strony bowiem studium w pkt 20.2 narzuca pewne graniczne wartości dla
wskaźników zagospodarowania terenu i parametrów zabudowy, z drugiej strony nie są one wiążące
w sytuacji, w której będziemy dokonywali np. zmiany planu.
Pomimo, że studium jest jedynie dokumentem kierunkowym, nie stanowiącym aktu prawa miejscowego,
zakreśla ono ramy dla przyszłych działań planistycznych podejmowanych przez organy gminy i w tym
zakresie nie może być traktowane wyłącznie jako dokument koncepcyjny.
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6. W pkt 20.1 ppkt 9 studium gminy Wojkowice, rada gminy zapisała delegację uprawniającą, przy
sporządzaniu planów miejscowych do określania w nich zasad sytuowania urządzeń reklamowych
i informacyjnych. Dnia 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 774, ze
zm. – zwanej dalej: ustawą krajobrazową). Przepisami art. 7 pkt 3 lit. b wskazanej ustawy uchylono
w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ust. 3 pkt 9, który dopuszczał określanie
w planie miejscowym, w zależności od potrzeb, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Należy przy tym zauważyć, że ustawą krajobrazową
wprowadzono do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepis art. 37a i dalsze, dające
radzie gminy instrument w postaci tzw. „uchwały krajobrazowej”, stanowiącej akt prawa miejscowego,
poprzez którą organ gminy może określić na terenie gminy zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie jest zatem aktem prawa właściwym do czynienia tego rodzaju ustaleń.
Tym samym wprowadzając w pkt 20.1 ppkt 9 studium kwestionowaną delegację do określania zasad
sytuowania reklam w planach miejscowych, Rada Gminy Wojkowice wykroczyła poza zakres jej
kompetencji i przyznała organowi sporządzającemu plany miejscowe, uprawnienie do wprowadzania do tych
planów ustaleń, które nie stanowią przedmiotu regulacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest nie tylko aktem
planistycznym określającym założenia polityki przestrzennej, lecz zawiera także ustalania wiążące przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacje w postaci lokalnych
zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium określa zatem strukturę przestrzenną gminy, dokonując
kwalifikacji i przeznaczenia poszczególnych obszarów gminy na wskazane cele. Powyższe zostało wyrażone
poprzez normy zawarte w przepisie art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp.
Badając legalność uchwały Nr XXXCIX.475.2017 organ nadzoru stwierdził, że standardy
zagospodarowania terenów, określone w pkt 20.2 studium dla terenów TK oraz TZ nie odpowiadają tym
wymogom.
Rada gminy wskazała w studium tereny oznaczone symbolem TK – obszary komunikacji kolejowej,
nie stanowiące terenów zamkniętych. Na obszarach tych dopuszczono m.in. zabudowę mieszkaniową,
zabudowę mieszkaniowo – usługową, zabudowę usługową i gospodarczą, usługi publiczne, targowiska,
zieleń, itp. jednocześnie dla obszarów oznaczonych symbolem TK dopuszczono: „W związku
z zaprzestaniem użytkowania lub likwidacją funkcji kolejowych tereny te przeznacza się do
zagospodarowania zgodnie z kierunkiem zagospodarowywania określonym dla obszarów sąsiednich, pod
warunkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
Analogiczny zapis przypisano terenom TZ – obszary terenów zamkniętych ze strefą ochronną, przy czym
dla obszarów tych dodatkowo postanowiono, że: „W przypadku otwarcia terenów zamkniętych obowiązują
ustalenia jak dla terenów kolejowych nie stanowiących terenów zamkniętych”.
Na wstępie należy zauważyć, że poza głównym kierunkiem przeznaczenia, jako który wskazano dla
terenów TK obszary komunikacji kolejowej, rada gminy dopuściła także szeroki katalog innych funkcji,
w tym mieszkaniowej i usługowej, możliwych do realizacji w ramach obszarów TK. Dodatkowo
dopuszczenie możliwości realizacji na wskazanych terenach kierunków zagospodarowania przewidzianych
dla funkcji sąsiednich powoduje, że z przedmiotowego studium nie wynika jaki ostatecznie będzie sposób
zagospodarowania obszarów TK. Podobna sytuacji będzie miała miejsce w odniesieniu do terenów TZ, na
których dopuszczono możliwość ich zagospodarowania zgodnie z kierunkami zagospodarowania obszarów
sąsiednich, a ponadto, po zniesieniu terenów zamkniętych, przyjąć one mogą zasady zagospodarowania
przypisane dla terenów TK.
Stosownie do przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp, dokument studium ma określać kierunki zmian
w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, a także określać kierunki i wskaźniki
dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów.
Pomimo, iż przyjmuje się, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest
elastycznym aktem planistycznym, nie oznacza to pełnej swobody rady gminy do stanowienia o możliwości
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ustalania kierunków zagospodarowania terenów. Jak wskazano wyżej, studium stanowi politykę
przestrzenną gminy, która oparta jest decyzjach kwalifikujących poszczególne obszary gminy na wybrane
funkcje, które to decyzje znajdują następnie odzwierciedlenie w zapisanych w studium kierunkach
zagospodarowania przestrzennego. Tym samym w oparciu o lokalne uwarunkowania i stosowne analizy
gmina jest zobowiązana podjąć decyzję planistyczną, która ustala możliwy kierunek rozwoju przestrzennego
danego obszaru.
Kwestionowane ustalenia zawarte w pkt 20.2 studium, dotyczące terenów TK i TZ nie odpowiadają celom
sporządzania studium. Dopuszczenie umożliwiające dowolne zagospodarowanie obszarów komunikacji
kolejowej – „zgodnie z kierunkiem zagospodarowania określonym dla terenów sąsiednich” – prowadzi do
braku stabilności planistycznej, nie wiadomo bowiem w jaki sposób tereny te zostaną ostatecznie
zagospodarowane. Dodatkowo, przywołane regulacje studium nie określają, które z kierunków
zagospodarowania przypisanych sąsiadującym obszarom mają być kierunkiem wiodącym w przypadku
przekształceń terenów TK i TZ. Takie regulacje studium należy zatem uznać za rażąco naruszające
art. 10 ust. 2 pkt 1 upzp.
Po analizie załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIX.475.2017 – kierunki zagospodarowania
przestrzennego, zauważyć należy także, że nie wynika z niego gdzie tereny TK i TZ są rozmieszczone.
Stosownie do przepisu § 7 pkt 1 lit. b i lit. d rozporządzenia, rysunek studium powinien określać granice
obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 upzp, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród
innych obszarów, a także granice terenów zamkniętych. Poprzez brak jednoznacznego wskazania przebiegu
terenów TK i TZ oraz przypisania im symbolu literowego na rysunku studium naruszono wskazane przepisy.
8. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej powinny zawierać w szczególności wytyczne określania tych
zasad w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony zabytków i parków kulturowych, o których
mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1446, ze zm. – zwanej dalej: ustawą o zabytkach). W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o zabytkach, w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się, w szczególności
ochronę: zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych,
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków kulturowych. W myśl natomiast
art. 19 ust. 3 tejże ustawy w studium ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej.
Kompetencja ta ściśle koresponduje z art. 10 ust. 2 pkt upzp, zgodnie z którym w studium określa się
w szczególności obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej. Wskazane upoważnienia zakreślają kompetencję do określenia w studium zasad, na jakich
poszczególne zabytki, zależnie od indywidualnych uwarunkowań, mogą być chronione. Kompetencja ta
nie oznacza jednak pełnej dowolności i musi być wykładana przez pryzmat obowiązującego prawa.
W świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa.
Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie
w obowiązującym prawie. W pkt 22 studium, przy redagowaniu postanowień dotyczących strefy pośredniej
ochrony konserwatorskiej, w lit. f i lit. g rada gminy ustaliła:
- w przypadku wątpliwości dotyczących skali, bryły, proporcji, kolorystyki nowych obiektów należy
zwrócić się o uzgodnienie do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach,
- zmiany przebiegu dróg należy poprzedzić uzgodnieniem z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Katowicach.
Nakaz uzyskania uzgodnienia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach został
nałożony także w odniesieniu do budynków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
w przypadku gdy ich dekapitalizacja prowadzić będzie do wyburzenia oraz budowy nowego obiektu.
W ocenie organu nadzoru wskazane uregulowania studium wykraczają poza przyznaną radzie
kompetencję do określenia w studium zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej. Upoważnienie nie obejmuje bowiem możliwości umieszczania w studium
uregulowań kwestii związanych z kompetencjami organów ochrony zabytków. Należy zauważyć, że
wszelkie kompetencje i formy działania organów nadzoru konserwatorskiego oraz ich współdziałanie
z innymi organami administracji zostały uregulowane w innych przepisach, w tym w ustawie o zabytkach.
Ilekroć ustawodawca chce wprowadzić wymóg uzyskania uzgodnienia czy pozwolenia to wprost o tym
stanowi w ustawie. Rada gminy nie posiada zatem uprawnień do czynienia tego typu ustaleń.
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W konsekwencji należy zatem wskazać, że wprowadzone przez radę regulacje stanowią naruszenie
zasad sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tak
sformułowany obowiązek pozbawiony jest bowiem podstawy prawnej.
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 upzp, którego przepisy jednoznacznie stanowią, że istotne
naruszenie zasad sporządzania studium, istotne naruszenie trybu, a także naruszenie właściwości organów
w tym zakresie, powodują nieważność uchwały gminy w całości lub w części.
W omawianej sprawie, wskazane istotne naruszenie zasad sporządzania studium dawało organowi
nadzoru podstawy do stwierdzenia w całości nieważności uchwały Nr XXXIX.475.2017 Rady Miasta
Wojkowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice.
Na niniejsze rozstrzygnięcie 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 Miasta Wojkowice,
2) a/a
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