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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.665.2019.AS
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XIV/89/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn.
Uzasadnienie
W dniu 24 października 2019 r. Rada Gminy Kobylanka podjęła uchwałę Nr XIV/89/19 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn. Do
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie akt ten wpłynął w dniu 4 listopada 2019 r.
Materialnoprawną podstawę podjęcia badanej uchwały stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym1), zgodnie z którym 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.
Stosownie do art. 14 ust. 8 ww. ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa
miejscowego, uchwalanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 94
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2) stanowi, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy
administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych zawartych w ustawie, ustanawiają
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, a zasady i tryb wydawania aktów
prawa miejscowego określa ustawa. W przypadku aktów prawa miejscowego z zakresu planowania
przestrzennego, tj. w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, regulację zasad
i trybu ich sporządzania określa wspomniana wyżej ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ww. ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie
gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, kontrola organu nadzoru w tym przedmiocie nie dotyczy celowości, czy
słuszności dokonywanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnięć, lecz

1)
2)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
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ogranicza się do badania zgodności z prawem podjętej uchwały, a zwłaszcza przestrzegania zasad planowania
przestrzennego oraz określonej ustawą procedury planistycznej.
Analiza treści przyjętego uchwałą Nr XIV/89/19 Rady Gminy Kobylanka planu miejscowego prowadzi do
wniosku, że w ww. akcie organ nie zawarł wszystkich wymaganych przez ustawodawcę elementów.
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie
miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
3a) zasady kształtowania krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) 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
w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów
osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
Powyższe wyliczenia mają charakter zamknięty, wykluczają więc dopuszczalność określania przez organ
stanowiący gminy przedmiotu regulacji innego niż wymieniony w cyt. unormowaniach. Nie budzi zatem
wątpliwości, że rada gminy jest związana granicami przedmiotowymi wyznaczonymi przez ustawę
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, iż organ może określać treść regulacji objętej
planem lecz wyłącznie w ramach ustawowego upoważnienia, zawartego w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym3).
Zdaniem organu nadzoru w zakresie art. 15 ust. 2 pkt pkt 6 ww. ustawy po stronie organów Gminy
Kobylanka istniał obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie tylko
minimalnej liczby wszystkich miejsc parkingowych, lecz także - mieszczącej się w jej ramach - liczby miejsc
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Tymczasem, w planie
miejscowym przyjętym uchwałą Nr XIV/89/19, którego przedmiotem ustaleń – w myśl § 1 ust. 5 tej uchwały
oraz załącznika graficznego do niej – są głównie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, obowiązek ten nie został w pełni wykonany.
W ustaleniach ogólnych przedmiotowego planu w § 6 pkt 3 omawianej uchwały Rada postanowiła, że
w zakresie obsługi komunikacyjnej nakazuje się zapewnić:
a) nie mniej niż 2 miejsca do parkowania dla samochodu osobowego na 1 lokal mieszkalny dla terenów
oznaczonych symbolami MN,
b) nie mniej niż 1 miejsce do parkowania dla samochodu osobowego na 1 lokal mieszkalny dla terenu
oznaczonego symbolem MWU,
3)

Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2830/13.
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c) nie mniej niż 1 miejsce do parkowania dla samochodu osobowego na każde 50 m² powierzchni użytkowej
lokali usługowych dla terenów oznaczonych symbolami MN i MWU,
d) miejsca do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami
odrębnymi.
A zatem, o ile organ stanowiący Gminy Kobylanka określił minimalną liczbę wszystkich miejsc
parkingowych (§ 6 pkt 3 lit. a – c), to już w przypadku miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową nie wskazał ich minimalnej liczby, lecz odesłał do odrębnych przepisów (§ 6 pkt 3 lit. d).
Zauważyć jednak trzeba, że sprawa ta - zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – bezwzględnie winna być unormowana w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W wyrokach z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt II OSK 2828/15 oraz z dnia 24 lipca 2018 r., sygn. akt:
II OSK 477/18, Sąd stwierdził, że rada gminy ma obowiązek ustalić w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego nie tylko minimalną liczbę ogólną miejsc do parkowania, lecz również minimalną liczbę miejsc
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (…) Z wykładni językowej art. 15
ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że skoro organ planistyczny ma
obowiązek określić minimalną liczbę miejsc do parkowania i "w tym" miejsca przeznaczone na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, to nie jest wystarczające samo dopuszczenie w planie możliwości
realizacji takich miejsc, lecz konieczne jest określenie w planie również minimalnej liczby tych miejsc (podanie
wskaźników pozwalających na jej ustalenie). Sąd wskazał ponadto, że to gminę jako podmiot posiadający tzw.
władztwo planistyczne ustawodawca uprawnił do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, jednocześnie nakładając na nią obowiązki zawarcia
w planie kompleksowych ustaleń określających dopuszczalny sposób zagospodarowania przestrzeni na danym
terenie. Zatem to do obowiązków gminy należy również określenie w planie minimalnej liczby miejsc do
parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Gmina ma obowiązek określić liczbę tych miejsc
(podać wskaźniki umożliwiające jej ustalenie), ewentualnie różnicując tę liczbę w zależności od przeznaczenia
obiektów, przy których miejsca te mają się znaleźć.
W świetle powyższego, uznać trzeba, że w uchwale Nr XIV/89/19 Rada Gminy Kobylanka nie zrealizowała
dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym była
zobowiązana do określenia minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. W konsekwencji, uchwalony przez nią miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn nie zawiera wszystkich
wymaganych prawem elementów, a zatem w sposób istotny narusza prawo. W tej sytuacji stwierdzenie
nieważności uchwały Nr XIV/89/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn jest konieczne
i w pełni uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie
30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Tomasz Hinc

