
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR IFIII.4131.1.47.2018

Katowice,  26 czerwca 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 2018 r., poz. 994) 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 Rady Miasta Katowice Nr LVI/1158/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie 
ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (Dz. Urz. Woj. Sla. z 30 maja 2018 r. poz. 3506).

Uzasadnienie

W dniu 24 maja 2018 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę Nr LVI/1158/18 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie 
ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 
28 maja 2018 r. Prezydent Miasta Katowice przekazał organowi nadzoru uchwałę Nr LVI/1158/18 oraz 
w dniu 30 maja 2018 r. dokumentację prac planistycznych odzwierciedlającą przebieg postępowania 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu celem zbadania jej zgodności z prawem.

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.

W dniu 15 czerwca 2018 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze, mające na celu zbadanie 
legalności uchwały.

W trakcie prowadzonego postępowania organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym 
naruszeniem trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak wskazuje orzecznictwo sądowo-administracyjne, pojęcie trybu sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odnosi się do sekwencji czynności, jakie podejmują organy w celu 
doprowadzenia do uchwalenia planu miejscowego, począwszy od uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu, a skończywszy na uchwaleniu planu. Tryb ten został unormowany w przepisach art. 14 ust. 1 i art. 17 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I tak stosownie do art. 17 pkt 9 wójt, burmistrz 
albo prezydent ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem 
wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na 
okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami. Następnie wyznacza termin, w trakcie którego można wnosić uwagi do projektu planu 
wyłożonego do publicznego wglądu, rozpatruje uwagi oraz wprowadza do projektu planu zmiany 
wynikające z rozpatrzenia tych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia - art. 17 
pkt 11, 12, 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy te określają tryb, w jakim 
projekt planu wyłożony do publicznego wglądu może zostać zmieniony. Należy zwrócić uwagę, że 
art. 17 ustawy o planowaniu stanowi, że poszczególne czynności składające się na procedurę sporządzania 
planu wykonywane musza być „kolejno”. Natomiast w myśl art. 19 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian 
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, czynności, o których mowa w art. 17 
ustawy o planowaniu, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian (ust. 1). Przedmiotem 
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ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą (ust. 2). Oznacza to, że 
wprowadzenie zmian do projektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu, powoduje, że procedura 
sporządzania planu wraca, w celu jej powtórzenia.

Powołane przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób wyczerpujący 
i kompleksowy określają przebieg procesu sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
i ustanawiania tego planu, właściwość organów, uczestników postępowania oraz terminy wykonywania 
czynności procesowych.

Z dokumentacji planistycznej przedmiotowej sprawy wynika, iż do publicznego wglądu wyłożony został 
projekt planu, którego ustalenia w istotny sposób odbiegają od ustaleń zawartych w tekście uchwały Rady 
Miasta Katowice Nr LVI/1158/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera.

W projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 27 marca 2018 r. 
do 20 kwietnia 2018 r. (ostatnie wyłożenie), w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret trzecie, od ogólnego zakazu 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzono między innymi 
wyjątek o treści: za wyjątkiem parkingów samochodowych lub zespołów parkingów o powierzchni użytkowej 
nie mniejszej niż 0,5 ha.

Natomiast w uchwalonym przez Radę Miasta planie, który został przedłożony organowi nadzoru w § 6 
ust. 2 pkt 1 lit. b pominięto tiret trzecie o wskazanej powyżej treści.

Jak stanowi § 2 ust. 2 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71), do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się przedsięwzięcia 
polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych 
takich jak garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, 
realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody.

Oznacza to, że wskutek dokonanej zmiany projektu planu ograniczono w sposób istotny możliwość 
realizowania parkingów samochodowych lub zespołów parkingów w obszarze objętym miejscowym planem.

Organy gminy modyfikując zapisy projektu planu miejscowego bez ponowienia w niezbędnym zakresie 
czynności wymaganych przepisami ustawy, rażąco naruszyły art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Konieczność ponownego wyłożenia do publicznego wglądu zmienionego projektu planu wynika także 
z przewidzianej w ustawie konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych. Ustawa, nakazując 
wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, wskazuje na obowiązek organów gminy do 
zaprezentowania i przedyskutowania (dyskusja publiczna) ze społecznością lokalną rozwiązań i ustaleń 
zawartych w projekcie planu miejscowego. Wypracowany w trybie tej procedury projekt planu, po 
uchwaleniu przez radę gminy, staje się aktem prawa miejscowego, a więc dokumentem zawierającym 
przepisy powszechnie obowiązujące. Brak ponowienia stosownej procedury, a w szczególności brak 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zawierającego zmiany, że zainteresowani nie mają 
możliwości zapoznania się z projektem aktu prawa miejscowego, ani wypowiedzenia się na jego temat 
w postaci zgłoszenia do jego treści uwag. W takim przypadku wprowadzone przez prezydenta miasta zmiany 
projektu planu miejscowego pozostają poza wiedzą i kontrolą zainteresowanej społeczności lokalnej. Zatem 
działania takie stanowią istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego.

Reasumując, treść przedmiotowej uchwały odbiega w znaczący sposób od projektu, który był 
przedmiotem przeprowadzonego postępowania. Wprowadzenie na ostatnim etapie procedury planistycznej 
istotnej modyfikacji w możliwości korzystania z nieruchomości stanowi znaczną zmianę treści projektu 
uchwały w stosunku do projektu wyłożonego do publicznego wglądu. W ten sposób cele sformalizowanej 
procedury planistycznej nie zostały zrealizowane, a w konsekwencji należy stwierdzić, że w sytuacji 
wprowadzania tego rodzaju istotnych merytorycznych zmian w uchwalanym planie - brak ponowienia 
czynności planistycznych ma znamiona istotnego naruszenia trybu postępowania w rozumieniu 
art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naruszenie tego trybu pozostaje 
bowiem w bezpośrednim związku z treścią podjętej uchwały.
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Należy zaznaczyć, że przepisy art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
jednoznacznie wskazują, iż istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie 
trybu, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały gminy 
w całości lub w części. 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 hierarchicznie wyższymi, które to jednak naruszenia nie będą rzutować na całą 
uchwałę.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że uchwała Rady Miasta Katowice Nr LVI/1158/18 z dnia 
24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera, narusza wymienione w niniejszym 
rozstrzygnięciu nadzorczym przepisy, w związku z czym wydanie rozstrzygnięcia stało się konieczne 
i uzasadnione, zatem należało orzec, jak w sentencji.

Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia Radzie 
Miasta Katowice rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego 
doręczenia.

 

 

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Bożena Goldamer-Kapała

Otrzymuje:

Rada Miasta Katowice
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