DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 30 stycznia 2020 r.
Poz. 892

UCHWAŁA NR XV/100/2020
RADY GMINY MIETKÓW
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Chwałów dla działki nr 13/17 obręb Chwałów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz 506 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r., poz. 1945, ze zm.) w związku z uchwałą
Rady Gminy Mietków nr V/35/19 z dnia 14 marca 2019 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki nr 13/17 obręb Chwałów, po
stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków zatwierdzonego uchwałą nr X/73/2015 Rady Gminy
Mietków z dnia 15 października 2015r .
Rada Gminy Mietków uchwala co następuje:
Rozdział 1.
Zakres regulacji
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki
nr 13/17 obręb Chwałów.
2. Granice obszaru objętego planem obejmujące działkę nr 13/17 obręb Chwałów oznaczono graficznie
na rysunku planu miejscowego.
3. Integralne części uchwały obejmują:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1: 1000,
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
3) załączniki nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie
wykończonym, wyznaczoną przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budynku (kondygnacji)
na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: obiektów budowlanych ani ich części
nie wystających ponad powierzchnię terenu; zewnętrznych części budynku takich jak: pochylnie, rampy,
schody zewnętrzne, zjazdy, podjazdy, tarasy naziemne, powierzchnie zadaszone, markizy, występy
dachowe, powierzchni zajmowanej przez szklarnie, altany oraz oświetlenia zewnętrznego,
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2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, którą elementy zabudowy terenu
nie mogą przekraczać, linia ta nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów wraz z
oświetleniem oraz ogrodzeń zlokalizowanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych,
3) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć inwestycje określone w ustawie
o gospodarce nieruchomościami wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania, instalacje
odnawialnych źródeł energii, instalacje zbiornikowe na gaz płynny przeznaczone do zasilania instalacji
gazowych w budynkach oraz nawierzchnie utwardzone w obrębie poszczególnych działek, tj. dojścia,
dojazdy, parkingi,
4) wysokości zabudowy - wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu
terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu;
5) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony niniejszą uchwałą.
§ 2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN.
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ustalone w planie
nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,
obiektów małej architektury posadowionych na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych
na podstawie przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury
technicznej.
2. Zbędne masy ziemne stanowiące grunt rodzimy usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją
przedsięwzięć, mogą być wykorzystywane w niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania
terenu z zakazem stosowania nasypów o wysokości wyższej niż 1,5 m n.p.t.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu. Obowiązuje uwzględnienie cech tradycyjnej
architektury lokalnej, w tym celu na elewacjach należy stosowaæ materiały tradycyjne jak: szkło, drewno,
kamień, tynk, ceramika, zakazuje się kształtowania elewacji zewnętrznych ze sztucznych okładzin np. typu
siding, wprowadzanie na elewacji budynku kolumn o przekroju koła, budowania wieżyczek. Ustala się zakaz
stosowania betonowych płotów i murów pełnych izolujących teren od otoczenia.
§ 7. Ustalenia dotyczące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej. Brak przedmiotu ustaleń.
§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Brak
przedmiotu ustaleń.
§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. Brak przedmiotu ustaleń.
§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
1. Nie wyznacza się terenów objętych procedurą scalania i wtórnego podziału nieruchomości.
2. Przy scaleniu i podziale nieruchomości obowiązuje:
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1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 900 z tolerancją do 30% lub równolegle
do granic działek sąsiednich,
2) minimalna powierzchnia działki 800 m²,
3) minimalna szerokość frontu działki 20,0 m.
3. Zasady scalenia i podziału nie dotyczą podziału terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej i komunikacji oraz podziału na powiększenie działki.
§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Brak przedmiotu ustaleń
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
1. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie z przyległej drogi gminnej.
2. Parkingi należy zrealizować jako terenowe.
3. Brak przedmiotu ustaleń (dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu) dla wyznaczenia miejsce
parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
4. Dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
o charakterze dystrybucyjnym.
5. Dopuszcza się alternatywne odnawialne źródła energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wykluczeniem instalacji wykorzystującej energię wiatru.
6. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się podłączenie do gminnej sieci wodociągowej.
7. W zakresie odprowadzania ścieków ustala siê odprowadzeniem ścieków do szczelnego zbiornika
lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
8. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych
powierzchniowo na teren działki nr 13/17 obręb Chwałów.

ustala

siê

ich

odprowadzanie

9. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników na gaz.
10. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się podłączenie do
elektroenergetycznej z dopuszczeniem realizacji alternatywnych źródeł energii.

istniejącej sieci

11. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala sie podłączenie do istniejacego systemu
telekomunikacyjnego.
12. Gospodarowanie odpadami odbywać się będzie przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu
na składowisko odpadów komunalnych określone w przepisach odrębnych i obowiązującym regulaminie
utrzymania czystości i porządku w gminie.
13. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne instalacje.
Do celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa charakteryzujące się najniższymi
wskaźnikami emisyjnymi oraz alternatywne odnawialne źródła energii.
§ 13. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów. Tereny mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami planu.
§ 14. Ustalenia dotyczące stawek procentowych Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zmianami) w wysokości 1%.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 15. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
1. MN
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1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa
wolnostojący;

jednorodzinna

rozumiana

jako

budynek

mieszkalny

jednorodzinny

b) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, wiat;
c) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
budynków istniejących lub realizacji nowej zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokość zabudowy - maksymalnie 10,0 m, nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne,
c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki budowlanej,
e) intensywności zabudowy - minimalna 0,02, maksymalna 0,60,
f) geometria dachu - obowiązuje dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 38º do 45º,
pokrycie dachu dachówką lub materiałem ją imitującym. Przy realizacji ganków, zadaszeń, wiat,
budynków gospodarczych, garażowych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury
dopuszcza się dach jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia od 30º do 45º ,
g) kolor pokrycia dachowego, poprzez wybór jednego z następujących kolorów: szary, czarny, grafitowy,
brązowy, czerwony,
h) zakaz stosowania w budynku dachów o mijających się kalenicach.
3) obowiązuje wyznaczanie na działce budowlanej minimum 2 miejsca parkingowe wliczając w to garaż,
4) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 16. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego
Przewodnicząca Rady Gminy:
H. Artymowicz
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/100/2020
Rady Gminy Mietków
z dnia 24 stycznia 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zmianami) Rada Gminy Mietków z uwagi na brak uwag nie rozstrzyga
o sposobie ich rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/100/2020
Rady Gminy Mietków
z dnia 24 stycznia 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych
§ 1. 1. Z uwagi na brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy nie rozstrzyga się o sposobie ich realizacji.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 28 lutego 2020 r.
Poz. 1623

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.79.1.2020.RJ1
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
stwierdzam nieważność
§ 6 w zakresie zdania trzeciego oraz § 12 pkt 4 we fragmencie: „prac modernizacyjnych” uchwały
nr XV/100/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki nr 13/17 obręb Chwałów.
Uzasadnienie
Na sesji dnia 24 stycznia 2020 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945
ze zm.), w związku z uchwałą nr V/35/19 Rady Gminy Mietków z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki
nr 13/17 obręb Chwałów, Rada Gminy Mietków podjęła uchwałę nr XV/100/2020 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki nr 13/17 obręb
Chwałów, zwaną dalej „uchwałą”.
Przedmiotowa uchwała została przedłożona Wojewodzie Dolnośląskiemu dnia 29 stycznia 2020 r.
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Z kolei dokumentacja prac
planistycznych wpłynęła do Wojewody Dolnośląskiego dnia 31 stycznia 2020 r. (przekazana pismem Zastępcy
Wójta Gminy Mietków z dnia 31 stycznia 2020 r. znak Bd.6721.1.2020).
Wskazać należy, że termin do stwierdzenia nieważności uchwały w przedmiocie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zaczyna biec od dnia, w którym organ wykonawczy gminy przedłoży wojewodzie uchwałę
z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych (zob. wyrok NSA z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. akt II OSK
2053/16).
W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że:
- § 6 zdanie trzecie uchwały w brzmieniu: „Ustala się zakaz stosowania betonowych płotów i murów
pełnych izolujących teren od otoczenia.” został podjęty z istotnym naruszeniem art. 37a ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą”, polegającym na uregulowaniu w przedmiotowym
planie zagospodarowania przestrzennego standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane ogrodzenia, w sytuacji, gdy materia ta powinna być
uregulowana w odrębnej uchwale;
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- § 12 pkt 4 we fragmencie: „prac modernizacyjnych” został podjęty z istotnym naruszeniem art. 15
ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polegającym na naruszeniu
zasad sporządzenia planu miejscowego w zakresie sposobu określenia zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
Na wstępie podkreślić należy, że podstawy nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego ustawodawca wskazał w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jego treścią, 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 w części.
Przeprowadzona ocena zgodności z prawem niniejszej uchwały, tj. pod kątem art. 28 ust. 1 ustawy,
spowodowała stwierdzenie, że Rada Gminy Mietków, uchwalając przedmiotowy plan zagospodarowania
przestrzennego, naruszyła w sposób istotny zasady sporządzania planu miejscowego. Wskazać trzeba w tym
miejscu, że zasady sporządzania dotyczą całego aktu obejmującego część graficzną i tekstową zawartych w nim
ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. Zawartość planu miejscowego określają
art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przedmiot określa art. 15 ust. 2 i 3, natomiast standardy dokumentacji planistycznej (materiały planistyczne,
skalę opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardy oraz sposób
dokumentowania prac planistycznych) określa art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ust. 2 tego artykułu rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).
I
W § 6 zdaniu trzecim uchwały, w ramach ustaleń dotyczących zasad kształtowania krajobrazu, znalazło
się postanowienie dotyczące wymogów odnośnie ogrodzeń. Zgodnie z tym przepisem uchwały: „Ustala się
zakaz stosowania betonowych płotów i murów pełnych izolujących teren od otoczenia.”.
Wobec powyższego należy wskazać, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 z późn. zm.), stanowi, iż rada gminy może ustalić
w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane. Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa wskazują jednak jednoznacznie,
że uchwała, o której mowa w tym przepisie, to uchwała inna niż miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Należy bowiem zauważyć – po pierwsze – że wtedy, gdy określona materia ma zostać
uregulowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustawa posługuje się pojęciem planu
miejscowego, a nie pojęciem uchwały, zaś – po drugie – art. 37a został (w ramach systematyki ustawy) dodany
po przepisach odnoszących się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Konieczność
podjęcia – w celu uregulowania materii wskazanej w art. 37a ustawy – odrębnej uchwały potwierdza również
wykładnia historyczna. Po trzecie zatem, wskazać można, że wraz z wprowadzeniem do ustawy art. 37a,
uchylony został art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy, który wskazywał, że w planie miejscowym określa się w zależności
od potrzeb zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane. Pozwala to na przyjęcie, że zamiarem ustawodawcy było wyeliminowanie materii objętej uchwałą
wydawaną na podstawie nowej normy kompetencyjnej z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Co więcej, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu, zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej zachowują moc (art. 12 ust. 1),
a regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie
ustawy i przyjętych na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
(art. 12 ust. 2). Jednocześnie ustalono, że do projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu,
nieuchwalonych przez radę gminy do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy
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dotychczasowe (art. 12 ust. 3). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu weszła w życie w dniu 11 września 2015 r., a uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Mietków w
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla
działki nr 13/17 obręb Chwałów podjęta została w dniu 14 marca 2019 r., czyli już w dniu obowiązywania
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Jako czwarty argument wskazujący na brak możliwości podejmowania działań legislacyjnych polegających
na dokonaniu przemieszania materii planu miejscowego i uchwały, której zakres przedmiotowy określa art. 37a
ust. 1 ustawy, wskazać należy odrębne, odmienne i złożone procedury podejmowania obu uchwał. Zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń mogą zostać
ustanowione wyłącznie w oparciu o procedurę regulowaną w art. 37a-37e ustawy.
Reasumując, w ocenie Organu Nadzoru, żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
w stosunku do którego uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, podjęto po dniu wejścia
w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tj. po
dniu 11 września 2015 r.), nie może już zawierać ustaleń dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (por. wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt II SA/Wr 422/17
oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt II
SA/Wr 675/17).
Mając na uwadze powyższe, w ocenie organu nadzoru zasadne i celowe jest stwierdzenie nieważności § 6
zdania trzeciego uchwały w brzmieniu: „Ustala się zakaz stosowania betonowych płotów i murów pełnych
izolujących teren od otoczenia.”, z uwagi na istotne naruszenie art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
II
Ponadto w ramach prowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru zwrócił się do Gminy
o wyjaśnienie kwestii związanej z definicją „urządzeń infrastruktury technicznej” zawartą w § 1 ust. 4 pkt 3
uchwały. Nie sprecyzowano bowiem, jakiego rodzaju sieci i infrastrukturę techniczną dopuszcza się
na obszarze planu miejscowego, tzn. czy będzie to sieć i infrastruktura o charakterze „dystrybucyjnym”
czy „przesyłowym”.
Wójt Gminy Mietków w piśmie z dnia 14 lutego 2020 r. znak Bd.6721.1.2020 udzielając odpowiedzi
w omawianym zakresie wskazał cyt.: „w § 12 pkt 4 wprowadzono zapis «Dopuszcza się prowadzenie prac
modernizacyjnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o charakterze dystrybucyjnym». Powinno
być «Dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
o charakterze dystrybucyjnym.» Na działce nr 13/17 obręb Chwałów brak jest jakichkolwiek urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, zatem użycie słowa «modernizacja» jest błędna i powinna ulec skreśleniu.
W planie miejscowym mowa jest wyłącznie o sieci infrastruktury technicznej o charakterze dystrybucyjnym
zgodnie z § 12 pkt 4 uchwały.”.
Zauważyć należy, że kompetencja do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
wyrażona jest w art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jej zakres
przedmiotowy i granice tej kompetencji skonkretyzowano w § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W tym miejscu podkreślenia wymaga, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem
prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Powyższe
implikuje, że przepisy tej uchwały jako mające moc powszechnie obowiązującą na obszarze danej jednostki
samorządowej powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób, który nie budzi wątpliwości
co do sposobu zagospodarowania danego terenu, ani też nie wymaga ich wykładni, stosowania analogii
czy domniemań.
Z uwagi zatem na fakt, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi, zgodnie z treścią
art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, akt powszechnie obowiązujący – akt
prawa miejscowego, wskazaną wyżej nieprawidłowość rozpatrywać należy w kontekście skutków, jakie akt ten
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może wywoływać w przyszłości. Ustalenia planu miejscowego, pomimo że odnoszą się do abstrakcyjnego
adresata, regulują status prawny konkretnych nieruchomości położonych na obszarze planu, zaś konsekwencje
prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są znaczące zarówno dla gminy,
jak i właścicieli nieruchomości i inwestorów.
W tym stanie rzeczy, mając na uwadze, że brak jest regulacji prawnych umożliwiających prostowanie
oczywistych omyłek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zob. wyrok WSA w Olsztynie
z dnia 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Ol 499/18) uzasadnione jest stwierdzenie nieważności § 12 pkt 4
uchwały w zakresie sformułowania „prac modernizacyjnych”. Jak wynika bowiem z informacji udzielonych
przez Wójta Gminy Mietków, dodanie stosownego sformułowania w tym przepisie nastąpiło omyłkowo;
przedmiotowy zapis nie powinien znaleźć się w cytowanym tekście, ponieważ dopiero bez niego zapis uchwały
będzie odpowiadać zamierzonemu celowi i stanowi faktycznemu.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu
nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:
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