
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.I.743.124.2017.MK/KD 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), stwierdzam nieważność w całości uchwały nr XXX/257/17  

Rady Miejskiej w Kolonowskim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

UZASADNIENIE 

Na sesji 4 grudnia 2017 r. Rada Miejska Kolonowskiego, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych wpłynęła  

do organu nadzoru 11 grudnia 2017 r., w celu jej oceny pod kątem zgodności z przepisami prawa. 

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, organ nadzoru pismem z 13 grudnia 2017 r., na podstawie 

art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r.  

poz. 1257) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomił 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolonowskim o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego. 

W dniu 3 stycznia 2018 r. do tutejszego organu wpłynęły wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Kolonowskim (pismo z dnia 3 stycznia 2018 r., znak Or.1713.1.2018). 

Po przeanalizowaniu przedmiotowej uchwały oraz załączonej do niej dokumentacji, a także przepisów prawa 

stwierdzono następujące naruszenia prawa: 

1. Art. 14 ust. 1 i 2 u.p.z.p. w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (j.t. Dz. U.  

z 2003 r. nr 164, poz. 1587) poprzez brak zgodności załącznika graficznego uchwały intencyjnej  

z załącznikiem uchwały zmiany planu. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 u.p.z.p. w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu 

publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem 

miejscowym”. Ponadto Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest załącznik graficzny 

przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. 

W nawiązaniu do powyższego, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w formie rysunku na kopii mapy, o której mowa w art. 16 ust. 1 

ustawy, zawierającej obszar objęty projektem planu miejscowego wraz z jego niezbędnym otoczeniem. 
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Warto również mieć na względzie dyspozycję § 7 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którą projekt rysunku 

planu miejscowego powinien zawierać wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego. Ponadto rysunek planu 

powinien określać skalę projektu rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej. 

Natomiast z dokonanej analizy przez tut. organ załącznika graficznego nr 1 do przedmiotowej uchwały 

wynika, iż rysunek planu nie stanowi jednolitej mapy, która była przedmiotem uchwały intencyjnej  

nr XV/111/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia  

do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta 

Kolonowskie. Załącznik do ww. uchwały został sporządzony na kopii mapy katastralnej, na której oznaczono 

wszystkie tereny objęte zmianą planu. 

Natomiast rysunek do przedmiotowej uchwały zawiera trzy obszary, objęte zmianą planu, które zgodnie  

z ww. przepisami prawa winny przedstawiać obszar objęty projektem planu wraz z jego niezbędnym 

otoczeniem.  

W nawiązaniu do powyższego należy stwierdzić, iż obszar w lewym górnym rogu, na którym oznaczono 

teren MN1 został oddzielony czarną linią od pozostałej części rysunku, w efekcie czego stanowi on odrębną 

część rysunku, dla której nie wyznaczono skali mapy określonej w formie liczbowej i liniowej, wyrysu  

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a także podkład mapy zasadniczej  

na nim zawarty nie pozwala na jednoznaczne, nie budzące możliwości interpretacyjnych odczytanie 

niezbędnego otoczenia, które pozwoliłoby precyzyjnie zlokalizować teren MN1. 

 Niezależnie od powyższego należy również podkreślić, iż uchwalona zmiana planu nie posiada tożsamego 

tytułu z nazwą z uchwały intencyjnej (XV/111/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 kwietnia 2016 r.), 

która określała, iż przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie. Natomiast przedmiotowa uchwała określa jedynie 

uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bez nawiązania jakiego obszaru 

tyczy się ww. zmiana. Ponadto tytuł przedmiotowej uchwały, nie jest tożsamy z załącznikiem nr 1  

do przedmiotowego planu, który odnosi się do „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 3 części miasta Kolonowskie – osiedle Fosowskie”, natomiast przedmiotowy plan stanowi jedynie „zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. 

W ocenie tut. organu nadzorczego, ww. brak jednolitego, niebudzącego wątpliwości przedstawienia zmiany 

planu na załączniku graficznym oraz stosowanie różnych tytułów dla części tekstowej oraz części graficznej 

planu, które nie są ze sobą tożsame, naruszają zasady sporządzania miejscowego planu skutkujące 

stwierdzeniem nieważności przedmiotowej uchwały.  

2. § 12 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez brak 

pełnego wykazu wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz sporządzenie wykazu niezgodnie ze wzorem zwartym w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. 

Z przekazanej dokumentacji wynika, że w wykazie nie ujęto wniosków przesłanych przez m.in. Wojewódzki 

Sztab Wojskowy, Wojewodę Opolskiego, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Opolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Jak wynika z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej cyt. dołączony do dokumentacji prac 

planistycznych wykaz wniosków zawiera wnioski wszystkich instytucji, które takie wnioski rzeczywiście zgłosiły; 

pisma instytucji, które jedynie odpowiedziały na zawiadomienie, bez zgłaszania wniosków dołączono  

do dokumentacji ale nie ujmowano ich w wykazie. 

W ocenie tutejszego organu wykaz wniosków winieni zawierać wszystkie wnioski, które zostały przesłane 

do organu gminy. Brak zawarcia przedmiotowych wniosków powoduje, iż wykaz ten jest niekompletny, wobec 

czego należy stwierdzić istotne naruszenie trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Ponadto należy zauważyć, iż wykaz ten nie spełnia wymagań określonych w rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla którego należało sporządzić przedmiotowy wykaz zgodnie  

z załącznikiem nr 4 ww. rozporządzenia. 
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3. § 12 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez brak 

dołączenia do dokumentacji prac planistycznych rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniosków,  

o których mowa w pkt 4 ww. rozporządzenia. 

W dokumentacji prac planistycznych organ gminy nie dołączył rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

wniosków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, iż cyt. ustawa p.i.z.p nie wymaga utworzenia formalnego 

dokumentu o sposobie rozpatrzenia wniosków; o sposobie ich rozpatrzenia zapisano w wykazie, w kolumnie 

„Uwagi”. 

Co prawda ustawa nie wymaga utworzenia nowego dokumentu w sprawie rozpatrzenia wniosków, niemniej 

załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje, iż rozpatrzenie wniosków 

winno znaleźć się w wykazie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organ 

gminy nie zawarł tej informacji w ww. wykazie wobec czego należy stwierdzić istotne naruszenie trybu 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Art. 17 pkt 4, art. 37 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku  

z art. 174 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2016 r. 

poz. 2147 ze zm.) poprzez sporządzenie prognozy finansowej przez osobę niebędącą rzeczoznawcą 

majątkowym zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Prognoza finansowa stanowi jeden z elementów dokumentacji prac planistycznych, zgodnie z treścią art. 17 

pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przepis § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. wskazuje, iż prognoza 

skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna zawierać  

w szczególności: 

1) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne  

i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem 

nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy; 

2) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane  

z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 

3) wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, 

wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż zgodnie z treścią art. 174 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm.), rzeczoznawca majątkowy może 

sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące skutków finansowych 

uchwalania lub zmiany planów miejscowych. Powołany przepis należy rozumieć w ten sposób, że wyłącznie 

rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do sporządzenia prognozy. 

Przedłożona prognoza skutków finansowych nie zawiera obligatoryjnych elementów tj. prognozy wpływu 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym  

na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz  

na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy, prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz wniosków i zaleceń dotyczących przyjęcia 

proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków 

finansowych. 

W ocenie organu nadzoru nie można odstąpić od sporządzenia pełnej prognozy finansowej. Nie można 

zgodzić się ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolonowskim, który stwierdził, iż brak 

określenie skutków finansowych z tytułu art. 36 ustawy jest procedurą mającą wyłącznie znaczenie formalne,  

w związku z czym zlecanie kosztownego operatu osobie formalnie uprawnionej mija się z celem. 
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Jak wynika z przepisów prawa ww. dokument stanowi obowiązkowy element dokumentacji prac 

planistycznych. Ponadto tylko rzeczoznawca majątkowy może stwierdzić, iż zmiana planu zagospodarowania 

przestrzennego wpłynie na zmianę dochodów i wydatków gminy lub też nie. Jednakże informacja taka powinna 

zostać udokumentowana i znajdować się w dokumentacji prac planistycznych. 

Wobec czego naruszenie to jest naruszeniem istotnym w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem takim, które mogłoby skutkować nieważnością planu, ponieważ 

prognoza finansowa stanowi jeden z etapów przygotowania dokumentacji prac planistycznych i uchwalenia 

planu, bez względu czy stanowi to nowy plan zagospodarowania przestrzennego czy jest ona jednie zmianą. 

Dodatkowo podkreślić należy, iż sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego prognozy skutków 

finansowych zminimalizuje ryzyko wystąpienia wadliwości tego dokument, co w konsekwencji spowoduje,  

iż rada gminy nie będzie miała wątpliwości co do skutków finansowych wynikających z uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zatem mając powyższe na uwadze Wojewoda Opolski stwierdza, iż doszło do istotnego naruszenia trybu 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez brak sporządzenia prognozy 

finansowej z wymaganymi ustawowo elementami składowymi dla przedmiotowej zmiany planu 

zagospodarowania (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r., 

sygn. akt II OSK 2348/12). 

5. § 12 pkt 16 i 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury poprzez brak wykazu uwag wniesionych 

do wyłożonego projektu planu miejscowego oraz rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt 

miejscowego planu w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu 

miejscowego. 

Zgodnie z treścią § 12 pkt 16 i 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

obligatoryjnym elementem dokumentacji prac planistycznej jest wykaz uwag wniesionych do wyłożonego  

do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 9 do ww. 

rozporządzenia oraz rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 

W dokumentacji prac planistycznych brak ww. wykazu uwag oraz rozstrzygnięć, co w konsekwencji 

spowodowało istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego i powoduje nieważność uchwały. 

6. Art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez niezamieszczenie 

w treści uchwały stwierdzenia, iż uchwalany plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.z.p. plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza  

on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu 

stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. 

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, że stwierdzenie przez radę gminy 

zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego następuje zarówno w sytuacji, gdy zostanie podjęta odrębna 

uchwała w tym przedmiocie, jak i wówczas, gdy uchwała o zgodności projektu planu miejscowego  

z ustaleniami studium zostanie podjęta w części wstępnej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (wyrok NSA z dnia 22 lutego 2007 r., II OSK 1863/06).  

Redakcja przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje  

na zasadność podjęcia odrębnej uchwały rady gminy w kwestii zgodności ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy, ale wymogu tam zawartego nie można traktować w kategoriach 

bezwzględnego obowiązku rady, skutkującego nieważnością planu miejscowego, w szczególności gdy np. rada 

gminy ową zgodność stwierdzi w uchwale podejmującej plan (por. wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2010 r.,  

II OSK 1839/09). 

W rozpoznawanej sprawie należy stwierdzić, że stwierdzenie, iż uchwalana zmiana nie narusza ustaleń 

studiu nie znalazła się ani w części wstępnej przedmiotowej uchwały ani jako osobna uchwała. Bez znaczenia 

jest fakt, iż w uzasadnieniu do uchwały zamieszczono stwierdzenie o tym, że uchwała ta nie narusza ustaleń 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolonowskie, gdyż zgodnie  

z ww. linią orzeczniczą, stwierdzenie to winno nastąpić w części wstępnej miejscowego planu lub jako odrębna 

uchwała. 

Ponadto powyższy zapis nie odnosi się wprost do aktualnej uchwały w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (tj. uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej  

w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie), gdyż nie podano numeru uchwały, daty przyjęcia 

studium, na które powołuje się rada gminy. 

Mając na względzie powyższe, tut. organ stwierdza, iż doszło do istotnego naruszenia zasad sporządzania 

miejscowego planu co skutkuje stwierdzeniem nieważności przedmiotowej uchwały. 

7. Art. 14 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez wprowadzenie oznaczeń i ustaleń dla terenów poza 

granicami terenów objętych zmianą w zakresie: strefy „B” ochrony konserwatorskiej, obszaru 

chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

W myśl art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia 

przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną 

częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem planu. Funkcją załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest jednoznaczne wyznaczenie granic obszaru objętego 

projektem planu lub projektem jego zmiany. 

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stosownie do art. 87 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na 

obszarze działania organów, które je ustanowiły. Oznacza to, że organy gmin oraz organy administracji 

publicznej związane są ustaleniami zawartymi w planie, który został prawidłowo opublikowany i wszedł  

w życie. Stąd też ustalenia planu przybierają postać przepisów powszechnie obowiązujących, stanowiących 

podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnych. Przepisy planu miejscowego przybierają formę 

konkretną, ustalając bezpośrednio w terenie granice obszarów oraz linie rozgraniczające terenów o różnym 

przeznaczeniu. Przepisy planu zagospodarowania przestrzennego powinny zawierać normy wiążące. Z § 4 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) wynika natomiast, że ustalenia projektu tekstu planu 

miejscowego powinny zawierać określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu 

terenów. 

W konsekwencji przyjąć należy, że ustalenia planu miejscowego nie mogą wykraczać poza wyznaczony 

obszar objęty opracowaniem miejscowego planu, co wynika z samej istoty tego aktu jako prawa miejscowego. 

Z definicji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego określa ustalenia dla całego terenu, który jest planem objęty. W kontekście 

przywołanego art. 14 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia te nie mogą 

wykraczać poza granice obszaru opracowania wyznaczone w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

Jeżeli zamiarem organu gminy jest objęcie ustaleniami planu miejscowego terenów położonych poza granicą 

opracowania planu ustaloną zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

to zgodnym z prawem działaniem jest skorygowanie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu poprzez 

powiększenie obszaru sporządzenia planu i przeprowadzenie w stosunku do powiększonego obszaru procedury 

określonej w art. 17 tej ustawy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  

21 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2562/12). 

Określenie granic obszaru objętego planem wiąże radę gminy odnośnie terytorialnego zakresu ustaleń 

podjętych w planie. Rada gminy uchwalając plan miejscowy nie ma kompetencji do ustalania przeznaczenia 

terenów znajdujących się poza obszarem objętym granicami tego planu. Tym samym nie jest dopuszczalne 

rozstrzyganie w planie miejscowym o przeznaczaniu gruntów, które nie znajdują się w granicach obszaru 

objętego ustaleniami tego planu (tak też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia  

9 maja 2006 r., sygn. akt II SA/Kr 780/05). 
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Wobec powyższego należy stwierdzić, iż ustalenie oznaczeń i ustaleń dla terenów poza granicami terenów 

objętych zmianą w zakresie: strefy „B” ochrony konserwatorskiej, na załączniku graficznym nr 1 do przedmiotowej 

uchwały, poza granicami obszaru objętego planem stanowi istotne naruszenie zasad sporządzenia miejscowego 

planu i należy stwierdzić w tej części nieważność uchwały, gdyż jak wynika z § 4 lit. e uchwały nr X/60/2003  

Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE, dla którego 

podjęto niniejszą zmianę, obowiązującymi ustaleniami planu zawartymi na rysunku planu są oznaczenia graficzne 

dotyczące granic ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu zabudowy robotniczej – strefa typu „B”.  

8. Art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

poprzez wprowadzenie orientacyjnych linii pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu. 

Ustawa o planowaniu w art. 15 ust. 2 pkt 1 zastrzega, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo 

przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania. Na etapie sporządzania 

planów miejscowych zapisy wskazujące orientacyjny przebieg granic pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu 

są niedopuszczalne, gdyż plan miejscowy musi w sposób jednoznaczny, niepozostawiający wątpliwości 

interpretacyjnych, określać przeznaczenie terenów nim objętych, zgodnie z wymogiem art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. akt II OSK 1854/08). 

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 lutego 2012 r., sygn.  

akt II SA/Wr 723/11, wprowadzając w planie możliwość przesuwania linii rozgraniczających tereny dopuszcza 

się w istocie niedozwoloną i niczym nieograniczoną możliwość zmiany przeznaczenia terenów bez zachowania 

trybu nakazanego art. 27 ustawy. Nielimitowana możliwość przesuwania linii rozgraniczających skutkowałaby 

dokonaniem przez nieuprawniony podmiot w dowolny sposób zmiany przeznaczenia terenu, wobec czego 

należy stwierdzić, iż organ gminy uchwalając niniejszą zmianę istotnie naruszył zasady sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

9. § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez 

zamieszczenie na załączniku graficznym wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy bez oznaczenia wszystkich granic obszarów objętych planem 

miejscowym, a także bez informacji w oparciu o jaką uchwałę i z którego roku pochodzi ww. wyrys,  

a tym samym studium, do którego odsyła plan miejscowy. 

Zgodnie z § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt rysunku planu 

miejscowego powinien zawierać wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego.  

Na załączniku graficznym do uchwały w sprawie uchwalenia zmiana miejscowego planu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie, tereny  

o symbolach KUwo, UCC, ITs, nie zostały wskazane na wyrysie studium, wobec czego należy stwierdzić,  

iż przedmiotowa zmiana miejscowego planu nie spełniła wymagań określonych w ww. przepisie. Wobec czego 

należy stwierdzić istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu. 

Ponadto w celu czytelności należało, na załączniku graficznym do przedmiotowej zmiany, wprowadzić 

informację w oparciu o jaką uchwałę i z którego roku pochodzi ww. wyrys, a tym samym studium, do którego 

odsyła plan miejscowy. 

10. Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w związku § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez stwierdzenie w § 3 

omawianej uchwały, iż załączniki do niniejszej uchwały nie są integralnymi częściami planu.  

Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w projekcie tekst planu 

określa się obowiązkowo integralne części uchwały. Natomiast jak wynika z art. 20 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, załącznikami do planu jest część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia 

tj. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które w ocenie tutejszego organu stanowią integralną część 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem ww. rozstrzygnięcia również publikowane  

są w dziennikach urzędowych. 

Organ nadzoru uznał, iż stwierdzenie zawarte w § 3 omawianej uchwały, iż załączniki do niniejszej uchwały nie 

są integralnymi częściami planu, stanowi istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, gdyż wynika to wprost z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

11. Art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w związku z § 4 pkt 6 i 9 lit. c rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez 

brak określenia w § 1 ust. 1 pkt 3 dotyczącego warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

terenu oznaczonego symbolem UI oraz § 1 ust. 1 pkt 6 w punkcie dotyczącego warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami PP, PP1, obowiązkowych parametrów 

tj. minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, 

minimalną liczbę miejsc do parkowania. 

Zgodne z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego 

zmianie wprowadza się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 

i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu  

do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej  

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc 

do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Uszczegółowieniem tego 

przepisu jest § 4 pkt 6 rozporządzenia, zgodnie z którym ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii 

zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

Odnosząc się ogólnie do wszystkich parametrów wymaganych na mocy art. 15 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy 

należy zwrócić uwagę, iż brak określenia wskaźników stanowi istotne naruszenie tego artykułu. Określenie 

wszystkich wymienionych parametrów powinno być dokonane w sposób precyzyjny (np. liczbą, ułamkiem, 

procentem). Trzeba jednak pamiętać, że uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który musi zawierać normy o charakterze generalnym i jest 

adresowany do abstrakcyjnego, ogólnego kręgu odbiorców, np. do osób, które w przyszłości uzyskają tytuł prawny 

do terenów objętych planem (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 277/13). 

Ponadto nie można zgodzić się ze stanowiskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej, iż dla terenów oznaczonych 

symbolami PP i PP1 określenie minimalnej powierzchni zabudowy i minimalnego wskaźnika intensywności mija się 

z celem w granicach terenów składowych, gdyż jako przeznaczenie podstawowe dla ww. terenu stanowi tereny 

przemysłowe pod zakłady przemysłowe, w tym szczególności przemysłu budowlanego, maszynowego, 

metalurgicznego, drzewnego oraz mineralnego, z wyłączeniem instalacji do unieszkodliwiania azbestu i produktów 

zawierających azbest. Składy, o których mowa w wyjaśnieniach, stanowią jednie jedną z możliwości przeznaczenia 

uzupełniającego przedmiotowych obszarów. Zgodnie z § 25 ust. 2 uchwały nr X/60/2003 Rady Miejskiej  

w Kolonowskiem z dnia 27 listopada 2003 r., dla którego podjęto niniejszą zmianę, w ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego możliwa jest również lokalizacja m.in. zaplecza administracyjno-technicznego i socjalnego, 

magazyny i budynki gospodarcze, bazy transportowe, zakłady montażowe i rzemiosła produkcyjnego, usługi 

ochrony ludzi i mienia, istniejąca jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Natomiast dla terenu o symbolu UI organ 

gminy nie złożył wyjaśnień. 

Wojewoda Opolski stwierdza, iż brak określenia wskaźników zagospodarowania, o których mowa w art. 15 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oraz w § 4 pkt 6 i 9 lit. c rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 sierpnia 2003 r., stanowi istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego, gdyż na terenach o symbolach UI, PP i PP1 możliwa jest lokalizacja zabudowy. 

12. Art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) poprzez wprowadzenie zapisów 

naruszających ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kolonowskie z 2011 r. w zakresie ustalenia przeznaczenia terenu koncentracji usług 

komercyjnych o symbolu UCc, dla którego w studium kierunkiem zagospodarowania obszar ten 
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określono pod dominującą funkcję mieszkaniową jednorodzinną z usługami i urządzeniami 

towarzyszącymi o symbolu MN oraz obszary gruntów rolnych o symbolu R. 

Na załączniku graficznym do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczono obszar o symbolu UCc jako teren koncentracji usług komercyjnych, dla którego 

określono przeznaczenie podstawowe pod obiekty administracyjno-socjalne, wystawienniczo-sprzedażowe, 

ochrony ludzi i mienia, usługi handlu hurtowego i detalicznego, łączności, administracji, parki 

przedsiębiorczości, giełdy, targi i targowiska, składy i magazyny oraz usługi rzemieślnicze, w tym szczególnie 

służące obsłudze sąsiednich terenów przemysłowych PP. W ramach przeznaczenia dopuszczającego możliwe 

jest lokalizowanie rzemiosła usługowego, pojedynczych mieszkań służbowych w budynkach administracyjno-

socjalnych, istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny, zieleń izolacyjną i ozdobną z małą architekturą, 

obiekty obrony cywilnej w obiektach i na terenie, sieci i urządzania lokalnej infrastruktury technicznej, 

urządzenia komunikacji wewnętrznej, parkingi dla samochodów ciężarowych. Natomiast w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie, przyjętego uchwałą  

nr X/68/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r., Rozdział 3 – KIERUNKI 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, na stronie 47 wskazano (cyt.): „1) Funkcja podstawowa: 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adoptowana i projektowana z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią;  

2) funkcje uzupełniające - adoptowane i projektowane: 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu willowego, 

- zabudowa zagrodowa adoptowana, 

- zabudowa typu pensjonatowego i rekreacji indywidualnej, 

- usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej, 

- rzemiosło usługowe i produkcyjne z wyjątkiem uciążliwego dla mieszkańców, 

- urządzenia rekreacyjne, sportowe i towarzyszące funkcji mieszkaniowej”  

dla terenu oznaczonego w studium symbolem MN oraz na stronie 44 obszary gruntów rolnych – oznaczone 

symbolem R, dla których dopuszcza się bez obowiązku zmiany studium formy użytkowania związane  

z rozwojem funkcji podstawowych i towarzyszących, uzasadnione wykorzystaniem potencjału rolnego w postaci 

obiektów obsługi produkcji rolnej, oraz formy użytkowania związane z rozwojem turystyki i wypoczynku 

uzasadnione wykorzystaniem walorów przyrodniczych gminy. 

Zatem stwierdzić należy, iż powyższe przeznaczenie w niniejszym planie dla terenu o symbolu UCc  

są sprzeczne z zapisami studium, gdyż zgodnie ze studium nie można lokalizować samej zabudowy usługowej. 

Wiodącym przeznaczeniem w studium jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i bez niej nie może być 

lokalizowana m. in. zabudowa usługowa. 

Ponadto w kierunkach i zasadach zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego w studium MN 

(str. 47 ww. studium) wskazuje, iż obowiązuje zachowanie odpowiednich stref izolacyjnych od obszarów 

objętych ochroną przyrodniczą, natomiast zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

wprowadziła ww. stref izolacyjnych od Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

Niezgodność planu miejscowego z ustaleniami studium skutkuje tym, że dochodzi do naruszenia zasad 

sporządzenia planu miejscowego. Plan miejscowy niezgodny ze studium pozostaje w wyraźnej sprzeczności  

z art. 9 ust. 4 u.p.z.p. i nie powinien zostać uchwalony przez organ gminy z uwagi na treść art. 20 ust. 1 u.p.z.p., 

gdyż narusza on ustalenia studium (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt II SA/Gd 340/14). 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż wyznaczenie obszaru o odmiennym przeznaczeniu terenu 

w stosunku do studium stanowi istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i należy stwierdzić w tej części nieważność przedmiotowego planu. 

13. § 12 pkt 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury poprzez błędnie sporządzony protokół  

z przeprowadzonej dyskusji publicznej, niezgodny ze wzorem, który stanowi załącznik nr 8 do ww. 

rozporządzenia. 

Zgodnie z § 12 pkt 15 rozporządzenia, wykonanie czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu, 

dokumentuje się poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, składającej się min. z protokołu z dyskusji 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 173

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytemrug42c44dboaxdcmbxge2dqmbt


publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, którego wzór określa załącznik nr 8  

do rozporządzenia. 

Natomiast w dokumentacji prac planistycznych sporządzonej na potrzeby przedmiotowego planu znajduje 

się protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany ww. 

planu, który został zmodyfikowany i nie jest tożsamy ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8  

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

Należy mieć na względzie, iż protokół z dyskusji publicznej jest dokumentem urzędowym, który 

sporządzony w przypisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w zakresie ich działania, stanowi 

- zgodnie z art. 76 KPA – dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Taki dowód korzysta  

z domniemania prawdziwości oraz zgodności z prawdą tego co zostało w nim urzędowo stwierdzone (por. 

wyrok WSA z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. II SA/Bk 514/17). 

Jak wynika z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolonowskiem, dyskusja publiczna ze względu  

na nieobecność potencjalnych zainteresowanych nie odbyła się, zatem protokół jedynie stwierdza ten fakt. 

Mając na względzie ww. wyjaśnienia, iż na dyskusji publicznej nie zjawiły się potencjalne zainteresowane 

osoby, tut. organ nie stwierdza nieważności w tym zakresie, ograniczając się jedynie do wskazania, iż doszło 

do nieistotnego naruszenia zasad sporządzania miejscowego planu, z powodu modyfikacji protokołu, który 

wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury.  

14. Art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez sporządzenie 

projektu planu miejscowego w skali 1:2000 bez wskazania okoliczności szczególnych uzasadniających 

przyczynę. 

Art. 16. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraźnie ustala, iż plan miejscowy 

sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich 

braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000. Rysunek 

omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony na mapie zasadniczej  

w skali 1:2000 pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z wymaganiami art. 16 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzenie planu na mapie w skali 1:2000 wynika z faktu, 

iż stanowi ona zmianę już obowiązującego miejscowego planu. Jednakże organ nadzoru wskazuje, iż każde 

odstąpienie od stosowania ustalonej w ustawie o planowaniu skali, wymaga potwierdzenia dodatkowym 

dokumentem uzasadniającym, dołączonym do dokumentacji prac planistycznych. 

Odnośnie zarzutu tut. organu naruszenia § 12 pkt 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego poprzez brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze  

i nieleśne dla działek, organ nadzoru przyjmując wyjaśnienia, jednocześnie zwraca uwagę, iż nawet jeśli 

przygotowanie przedmiotowego planu nie wymagało uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, w dokumentacji prac planistycznych należało umieścić 

informację autora odnoszącą się do przepisu § 12 pkt 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w zakresie wymaganej bądź nie wskazanej zgody. Powyższe działania powodują czytelność 

dokumentacji i stanowić powinno niezbędne wyjaśnienia dla radnych gminy Kolonowskie podejmujących 

uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części 

miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie. 

W odniesieniu do pozostałych zarzutów zawartych w zawiadomieniu o wszczęciu z urzędu postępowania 

nadzorczego z 29 grudnia 2017 r., Wojewoda przyjmuje otrzymane w ww. zakresie wyjaśnienia. 

Wojewoda Opolski podkreśla, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa 

powszechnie obowiązującego musi spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych 

oraz odpowiadać standardom legalności. Ustawodawca przyjął w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, że istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, 

istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują 

nieważność uchwały rady gminy w całości lub jej części.  
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O zakresie rozstrzygnięcia decyduje natomiast fakt, czy stwierdzone naruszenie prawa będzie miało wpływ 

na całą uchwałę, czy będzie dotyczyło jedynie pojedynczych przepisów niezgodnych z aktami prawa wyższego 

rzędu, które to jednak naruszenia nie będą rzutować na całą uchwałę. 

Organ nadzoru po analizie przedłożonej uchwały wraz z załącznikami stwierdza, iż brak zgodności 

załącznika graficznego uchwały intencyjnej z załącznikiem uchwały zmiany planu, uchwalona zmiana planu 

nie jest zgodna nazwą z uchwałą intencyjną, brak dołączenia do dokumentacji prac planistycznych 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniosków, błędnie sporządzoną prognozę finansową tj. niezgodnie  

z wytycznymi oraz sporządzenie jej przez osobę niebędącą rzeczoznawcą majątkowym, brak wykazu uwag 

wniesionych do wyłożonego projektu planu miejscowego oraz rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt 

miejscowego planu w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu miejscowego, 

niezamieszczenie w treści uchwały stwierdzenia, iż uchwalany plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie, wprowadzenie oznaczeń  

i ustaleń dla terenów poza granicami terenów objętych zmianą, wprowadzenie orientacyjnych linii pomiędzy 

terenami o różnym przeznaczeniu, zamieszczenie na załączniku graficznym wyrysu ze studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bez oznaczenia wszystkich granic obszarów objętych 

planem miejscowym, a także bez informacji w oparciu o jaką uchwałę i z którego roku pochodzi ww. wyrys, 

stwierdzenie, iż załączniki dotyczące rozstrzygnięć do niniejszej uchwały nie są integralnymi częściami planu, 

brak określenia obligatoryjnych parametrów, wprowadzenie zapisów naruszających ustalenia zmiany studium, 

stanowią istotne naruszenie zasad i trybu sporządzania planu miejscowego.  

Unieważnienie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kolonowskie 

spowodowane jest wieloma naruszeniami zarówno trybu jak i zasad sporządzania miejscowego planu. 

Uchylenie części zapisów kontrolowanej uchwały wiązałoby się z ingerencją w przyznane w art. 3 u.p.z.p. 

władztwo planistyczne gminy, bowiem kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy,  

w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest zadaniem własnym gminy  

i mogłoby również wprowadzić zbyt daleko idące zmiany merytoryczne, sprzeczne z intencją uchwałodawcy. 

Wojewoda posiada jedynie uprawnienie do stwierdzenia nieważności przepisów uchwały niezgodnych  

z przepisami powszechnie obowiązującymi i nie może wydanym rozstrzygnięciem zmieniać ustaleń rady gminy. 

W stosunku do pozostałych naruszeń tj. poprzez sporządzenie projektu planu miejscowego w skali 1:2000 

bez wskazania okoliczności szczególnych uzasadniających przyczynę oraz błędnie sporządzony protokół  

z przeprowadzonej dyskusji publicznej Wojewoda ogranicza się do wskazania, że przedmiotowa uchwała 

została wydana z naruszeniem prawa. Wydane w przedmiotowej sprawie wskazanie ma na celu zapobieżenie 

tego typu uchybieniom w przyszłości i nie skutkuje nieważności uchwały w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę ww. niezgodności z prawem uchwały nr XXX/257/17 Rady Miejskiej w Kolonowskim  

z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

orzeczono jak na wstępie. 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym niniejsze rozstrzygnięcie 

może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem,  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

  

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor Wydziału  

Infrastruktury i Nieruchomości 

 

Małgorzata Kałuża-Swoboda 
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