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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR IF/III/0911/20/11

Katowice, dnia 25 lipca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Rady Gminy Poczesna nr 70/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś - Węzeł”. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Poczesna w dniu 16 czerwca 2011r. podjęła uchwałę nr 70/IX/11 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś - Węzeł”.Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm., zwana 
dalej ustawą), w dniu 24.06.2011r. do organu nadzoru wpłynęła wymieniona na wstępie uchwała wraz 
z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu zbadania ich zgodności z przepisami prawnymi. 

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym 
naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) a także § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(zwanego dalej rozporządzeniem) w następującym zakresie: 

1) Stwierdzono istotne naruszenie w § 4 ust. 2 uchwały, w którym wprowadzono następujący zapis: „w przypadku 
odwołania się do przepisów ustawy i przepisów odrębnych, jeśli zapis planu nie stanowi inaczej, chodzi 
każdorazowo o przepisy obowiązujące w chwili realizacji ustaleń planu”. Taki zapis może powodować zmianę 
postanowień planu, z jednoczesnym pominięciem wymaganej procedury, o której mowa w art. 17 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze 
zm., zwanej dalej ustawą) Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 
16 października 2009r. sygn. akt II SA/GL 522/09, wielokrotne posłużenie się „w uchwale odesłaniem do bliżej 
nieokreślonych "przepisów odrębnych", co tym samym, w razie zmiany tychże, spowodować może 
automatyczne zmiany postanowień planu bez potrzeby przeprowadzenia wymaganej w celu zmiany planu 
miejscowego procedury. Czyni to nadto ustalenia planu nie precyzyjnymi, uniemożliwia też de facto osobom 
bez fachowego przygotowania właściwe odczytanie i interpretację odsyłających do przepisów odrębnych 
postanowień planu.” 

2) Dodatkowo w § 11 ust. 1 uchwały ustalono dla terenu oznaczonego symbolem KDL przeznaczenie drogi 
publiczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, drogę 
zbiorczą oznacza się symbolem „Z” z obowiązującą minimalną szerokością w liniach rozgraniczających 20,0 
m, natomiast drogę lokalną oznacza się symbolem „L” i obowiązuje dla niej szerokość minimalna 12,0 m. 
Z zapisów uchwały wynika zatem, iż zagospodarowanie ternu jako drogi zbiorczej z parametrami drogi 
lokalnej jest niezgodne z przepisami prawa. Podana w § 10 ust. 2 uchwały szerokość drogi (10,0 m) nie spełnia 
wymagać zawartych w rozporządzeniu, a dotyczących minimalnych szerokości dla drogi lokalnej oraz drogi 
zbiorczej. 

Wobec powyższego stwierdzenie nieważności w całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 70/IX/11 z dnia 
16.06.2011r. jest uzasadnione i konieczne. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie 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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Wojewoda Śląski 

Zygmunt Łukaszczyk

Otrzymują: 

1) Rada Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 


