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Katowice,  26 stycznia 2018 r.

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 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 XL/292/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę nr XL/292/2017  w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 28 grudnia 2017 r., Wójt 
Gminy Lipie przekazał organowi nadzoru uchwałę nr XL/292/2017 celem zbadania jej zgodności 
z przepisami prawa.

W dniu 12 stycznia 2018 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował Radę 
Gminy o możliwości złożenia wyjaśnień.

W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru, po przeanalizowaniu legalności 
przedmiotowej uchwały, stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Uchwałę tę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 14 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej 
dalej: upzp). Stosownie do zapisów art. 14 ust. 1 upzp rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów 
(w tym dla inwestycji celu publicznego) oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż tytuł badanej uchwały – w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że Rada Gminy Lipie zamierza 
prawdopodobnie uchwalić zmianę planu miejscowego. W § 1 uchwały (który określa, że: Przystępuje się do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem będzie 
ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 
dla wydzielonego obszaru położonego w gminie Lipie, w miejscowości Albertów, obręb geodezyjny Albertów 
– działki nr 161, 162, 350, 351, 352, 357, 358, 359, 361, 362/1, 362/3, 362/4 i 385), jak i na mapach 
stanowiących załączniki od 1 do 2 do niniejszej uchwały, Rada Gminy Lipie określiła teren, dla którego 
przystępuje do sporządzenia zmiany planu. Natomiast z treści normatywnej uchwały nie wynika, jaki 
obowiązujący plan miejscowy będzie podlegać zmianie. Należy podkreślić, że treść uchwały powinna 
w jednoznaczny, niebudzący jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, sposób określać co jest jej 
przedmiotem, w tym przypadku powinna zostać wskazana uchwała zmieniana.

Organ nadzoru wskazuje, że podejmując przedmiotową uchwałę, Rada Gminy Lipie zobligowana była do 
stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 
prawodawczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 283 – zwanych dalej: ZTP). Zgodnie z § 139 ZTP tekst 
uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego uchwała jest wydawana. 
Regulacja związana z trybem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarta jest 
w art. 27 upzp, zgodnie z którym zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on 
uchwalany. Rada Gminy Lipie w podstawie prawnej podjętej uchwały nie przywołała art. 27 upzp, 
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stanowiącego faktyczną podstawę do dokonania zmian w obowiązującym planie miejscowym. Brak 
przywołania art. 27 upzp uznać należy za naruszenie powyższych przepisów.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(opcjonalnie jego zmiany), jest pierwszym etapem prowadzącym do uchwalenia planu (zmiany), inicjującym 
proces tworzenia aktu prawa miejscowego. Przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu miejscowego (zmiany) jest określenie granic obszaru objętego przyszłym planem. Rolą uchwały 
inicjującej jest więc zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie (na 
załączniku graficznym) granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu. Podkreślić przy 
tym należy, że zadaniem uchwały uruchamiającej postępowanie w przedmiocie zmiany planu, jest 
jednoznaczne wskazanie terenu, do którego odnosi się uchwała i następująca po niej procedura oraz 
wskazanie planu miejscowego (nazwy, numeru i daty uchwały podjętej przez daną radę gminy, miejsca 
opublikowania zmienianego planu miejscowego w danym dzienniku wojewódzkim), który jest przedmiotem 
zmiany. Jest to uchwała o charakterze intencyjnym w zakresie, w jakim wyraża wolę organu stanowiącego 
gminy co do wszczęcia procedury planistycznej.

Reasumując, jeśli gmina decyduje się na wybranie ścieżki legislacyjnej wynikającej z art. 27 upzp, winna 
to jasno zasygnalizować przywołując art. 27 upzp (w podstawie prawnej uchwały) i nazwę zmienianego 
planu miejscowego (z podaniem nazwy zmienianego planu i jego publikatora). Niedopuszczalne jest, aby 
uchwała rady gminy pozostawała wątpliwości co do przedmiotu nią objętego. Uchwała o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany planu miejscowego, wiąże bowiem organ gminy w procedurze sporządzenia 
i uchwalenia takiej zmiany.

Okoliczność, że z podjętej uchwały już na wstępnym etapie tworzenia dokumentu planistycznego – aktu 
prawa miejscowego, nie jest wiadome czy przedmiotem opracowania będzie nowy plan miejscowy czy 
zmiana obowiązującego, oznacza, że przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały naruszono w sposób 
istotny przepis art. 14 ust. 1 upzp.

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. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały – 
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia Radzie Gminy Lipie rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

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 otrzymania.
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