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I. Wprowadzenie. 

1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną niniejszego opracowania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 

2. Cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym miasta Maków Mazowiecki. Analizę wykonuje się na podstawie art. 32 Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778). Celem 

analizy jest ocena stanu aktualności obowiązujących w mieście dokumentów planistycznych, tj. studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Ocenę obowiązujących dokumentów dokonuje się w zakresie ich 

zgodności formalno – prawnej z przepisami Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz innych przepisów prawa. W analizie 

uwzględnia się  wzajemną korelację studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich 

przydatność do realizacji zamierzeń strategicznych miasta oraz bieżącej polityki przestrzennej 

(związanej z realizacją obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego), z uwzględnieniem 

wydawanych decyzji pozwolenia na budowę. W analizie uwzględnia się również wnioski o zmianę 

dokumentów planistycznych, złożone w Urzędzie Miasta wraz z określeniem zasadności podejmowania 

działań zmierzających do zmiany dokumentów planistycznych wynikające z chęci uwzględnienia tych 

wniosków. Analiza obejmuje również stan opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i wynikający z tego wieloletni program ich opracowania, pozostający w kontekście 

zgodności ze studium. 

3. Ogólna charakterystyka miasta Maków Mazowiecki. 

Maków Mazowiecki położony w północnej części Województwa Mazowieckiego, jest jednym z 85 miast 

tego województwa i jednym z 30 miast funkcjonujących na prawach miasta. Jest także stolicą Powiatu 

Makowskiego – jednego z 37 powiatów ziemskich województwa. Został zlokalizowany nad rzeką Orzyc 

- do 1928 r. nosił oficjalną nazwę Makowa n/Orzycem. Powierzchnia miasta (miasta), liczy 10,30 km2, 

co stanowi, 0,97% powierzchni powiatu (1064,56 km2) i 0,03% powierzchni województwa (35558,18 

km2). 

Najbliższymi miastami – stolicami powiatów, są Pułtusk - w odległości około 20,0 km na południe, 

Przasnysz - w odległości około 25,0 km na północny-zachód, Ciechanów – w odległości około 37,0 km 

w kierunku zachodnim i Ostrołęka – w odległości około 48,0 km ku północnemu wschodowi. Na 

obszarze miasta zbiegają się drogi krajowe – nr 57 Szczytno – Pułtusk i nr 60 Płock – Ciechanów – 

Ostrów Mazowiecka, a także droga wojewódzka nr 626 – Maków Mazowiecki – Nowa Wieś. 

4. Analiza demograficzno – społeczna miasta Maków Mazowiecki, 

z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych. 
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Miasto Maków Mazowiecki według danych Głównego Urzędu Statystycznego na grudzień 2014 r. 

zamieszkuje 10077 mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 980 osób/ km2. Gęstość 

zaludnienia jest zdecydowanie wyższa od średniej gęstości dla całego województwa (150 osób/km2) i 

średniej gęstości zaludnienia w powiecie makowskim (44 osoby/km2). Liczba ludności w ostatnich latach 

uległa zmniejszeniu. W roku 1995 w mieście zamieszkiwało 10568 osób.  Spadek liczby ludności w 

okresie 1995 – 2014 wyniósł 491 osób (26 osób rocznie). Zmiana liczby ludności w 2014 roku według 

danych GUS wyniosła -4,1 osób. Przyrost naturalny na 1000 ludności wg miejsca zamieszkania jest 

określany przez GUS dla powiatu. W przypadku powiatu makowskiego wyniósł on -0,4 i jest niższy niż 

dla całego województwa mazowieckiego, dla którego 0,7. 

 

Zmniejszenie liczby ludności w mieście jest zjawiskiem niekorzystnym. Brak wzrostu naturalnego 

stanowi jedną z podstawowych barier dalszego rozwoju miasta. Zahamowanie przyrostu naturalnego 

jest zjawiskiem powszechnie występującym w Polsce w mniejszych miastach. Powodem ujemnego 

wzrostu naturalnego jest zmniejszenie liczby urodzeń oraz migracje ludności. Liczba zgonów w mieście 

w 2014 r. wyniosła 90 natomiast liczba urodzeń 116. Przyrost naturalny tym samym wyniósł 16 osób. W 

tym samym roku z miasta wymeldowało się 127 osób (w tym 3 na pobyt zagraniczny). Saldo migracji 

wewnętrznych wyniosło w roku 2014 -41 osób (saldo migracji na 1000 osób -4,3573). Dane powyższe 

potwierdzają, że zmniejszenie liczby ludności w mieście spowodowane jest niskim przyrostem 

naturalnym oraz migracjami ludności poza miasto. Powód migracji jest związany z czynnikami 

ekonomicznymi (wyjazd z miasta w celach zarobkowych) oraz podjęciem nauki w większych ośrodkach 

miejskich. Wyjazd z miasta w celach związanych z nauką i wykształceniem ma zwykle charakter trwały. 

Osoby wyjeżdżające z miasta w tych celach podejmują pracę zawodową w miejscach kształcenia. 

Zjawisko migracji związanych z edukacją i wykształceniem jest zjawiskiem szczególnie niekorzystnym 

dla miasta. Powoduje ono wyjazd osób młodych i dobrze wykształconych. Są to zwykle osoby 

znajdujące się w wieku produkcyjnym bądź wchodzące w ten wiek. Wskaźnikiem charakteryzującym 

udział ludności w ekonomicznych klasach wieku jest wskaźnik udziału ludności wg ekonomicznych grup 

wieku w % ludności ogółem. W mieście Makowie Mazowieckim ludność w wieku przedprodukcyjnym 

stanowi 18,7% populacji całego miasta. Natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 19,2% 
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populacji całego miasta. Ludność w wieku produkcyjnym tym samym obejmuje 62,1 % mieszkańców 

miasta.  

 

 

 

Dynamika zmian relacji grup ludności produkcyjnej i nieprodukcyjnej wskazuje na typowy dla 

województwa wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym przy dość aktywnym spadku ilości osób w 

wieku przedprodukcyjnym tzn. młodych i równie silnym wzroście osób w wieku poprodukcyjnym tzn. już 

niezdolnych do pracy. W okresie perspektywicznym rozkład grup wiekowych w mieście będzie 

prowadził do bardzo istotnych i niekorzystnych zmian w strukturze wieku społeczeństwa miasta. Mała 
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ilość osób w wieku przedprodukcyjnym  i wysoka liczba osób w wieku produkcyjnym w okresie 

perspektywicznym doprowadzi do zjawiska tzw. „starzenia społeczeństwa”, tj. zmniejszenia ilości osób 

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym i zwiększeniu liczny osób w wieku poprodukcyjnym. 

Negatywne efekty tego procesu to przede wszystkim zjawisko starzenia się zasobów siły roboczej, 

zmniejszenie się liczby i udziału osób w wieku produkcyjnym w ogólnej populacji ludności 

oraz wzrost współczynnika obciążenia demograficznego, zwłaszcza grupą wieku 

poprodukcyjnego. Niekorzystne trendy demograficzne w mieście potwierdzone są prognozą 

demograficzną wykonaną przez GUS dla powiatu makowskiego. Liczba ludności powiatu wg tej 

prognozy w roku 2050 wyniesie 35359 osób. Biorąc pod uwagę obecną ilość osób mieszkających w 

powiecie, tj. 46365 osób, ludność powiatu zmniejszy się o około 11000 osób. Ze względu na udział 

procentowy mieszkańców miasta w ogólnej liczbie ludności powiatu wynoszący około 20% można 

założyć, że niekorzystne zmiany demograficzne w znacznej części dotkną samego miasta. 

W Makowie liczba mężczyzn w ogólnej licznie ludności wynosi 4773, natomiast kobiet 5304. 

Współczynnik określający wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, tj. liczba kobiet 

przypadająca na 100 mężczyzn wynosi dla miasta 111. Współczynnik feminizacji społeczeństwa 

Makowa jest zgodnie z powyższymi danymi niekorzystny. Nierównomierny  rozkład udziału mężczyzn i 

kobiet w mieście ogranicza liczbę możliwych do zawarcia małżeństw. Liczba zawartych małżeństw nie 

jest wysoka w mieście i wyniosła zaledwie 43 w roku 2014. Niekorzystny wskaźnik feminizacji będzie 

kolejnym  czynnikiem negatywnie wpływającym na stan ludności w mieście. 

Wskaźnikiem określającymi istniejący stan gospodarczo – społeczny ilość osób bezrobotnych. Dane dla 

powiatu makowskiego wskazane przez GUS określają, że w powiecie zarejestrowanych osób 

bezrobotnych jest 4059 (styczeń 2016 r.). Średni wskaźnik bezrobocia dla powiatu waha się w 

granicach 9%. Wskaźnik ten jest stosunkowo wysoki, ale niższy niż dla innych powiatów województwa 

mazowieckiego. Niska wartość wskaźnika jest spowodowana rozbudowaną bazą przedsiębiorstw 

zatrudniających ludzi w powiecie oraz wysokim udziałem osób prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą  i osób prowadzących działalność rolniczą. 

5. Analiza sytuacji planistycznej w mieście Maków Mazowiecki 

Kierunki polityki przestrzennej miasta zostały określone w obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki. Studium zostało uchwalone 

na podstawie Uchwały Nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Makowie  Mazowieckim z dnia 4 

października 2012 r. Edycja studium wykonana w 2012 r. stanowi zmianę obowiązującego studium 

przyjętego Uchwałą Nr XXVI/204/2001 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 lutego 2001r. 

Zmiana studium obejmowała cały obszar miasta i w konsekwencji stała się obowiązującym studium. 

Zmiany wprowadzone w tym dokumencie pozwoliły doprowadzić do zgodności studium wykonanego w 

2001 r. z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778). Zmiany te umożliwiły wykonanie tekstu jednolitego studium, zarówno w 

zakresie uwarunkowań, jak i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W trakcie zmiany studium 

wykonano również rysunki jednolite studium. 

Realizacja polityki przestrzennej miasta wykonywana jest poprzez ustalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej cały obszar miasta objęty jest miejscowymi 
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planami zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe wykonane są w podziale na sektory 

określone symbolami A, B, C, D i E. W obszarach planów miejscowych obejmujących poszczególne 

sektory miasta wykonano kilka „punktowych” planów miejscowych obejmujących pojedyncze działki 

ewidencyjne lub kilka zgrupowanych działek. Miasto w chwili obecnej przeprowadza zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sektora E. Stan zaawansowania procedury 

planistycznej dla tego planu wskazuje, że zostanie ona w najbliższym czasie zakończona, a projekt 

uchwały zostanie skierowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim (projekt 

planu po wyłożeniu do publicznego wglądu i rozstrzygnięciu złożonych w trakcie wyłożenia uwag). 

Wykaz obowiązujących planów miejscowych w mieście został zamieszczony poniżej: 

Lp. Nazwa planu/ nr uchwały Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim uchwalającej 

plan 

Uwagi 

1. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor A  

Uchwała Nr XLVI/303/2014 z dnia 10 lipca 

2014 r. 

 

2. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor B  

Uchwała Nr XLVI/304/2014 z dnia 10 lipca 

2014 r. 

 

3. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor D  

Uchwała Nr XLVI/305/2014 z dnia 10 lipca 

2014 r. 

 

4. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor C  

Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 22 stycznia 

2015 r. 

Uchwała częściowo uchylona 

Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 

2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) 

Plan zmieniony dla działek nr ewid. 

183/2, 184/1, 184/2 Uchwałą Nr 

XV/114/2016 z dnia 10 marca 2016 r. 

(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 
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poz. 2966)  

5. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki 

– sektor E  

Uchwała Nr XI/56/2003 z dnia 11 grudnia 

2003 r. 

Plan w trakcie zmiany wykonywanej na 

podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 

Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. 

6. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr. 465/39 

Uchwała Nr VIII/49/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

Plan zmieniony Uchwałą Nr 

XL/255/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 

7. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr. 895 

Uchwała Nr VIII/42/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

Plan zmieniony Uchwałą Nr 

XV/114/2016 z dnia 10 marca 2016 r. 

utracił moc prawną po publikacji 

Uchwały Nr XV/114/2016 z dnia 10 

marca 2016 r. (Dz. U. Woj. 

Mazowieckiego z 2016 r. poz. 2966) 

8. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr. 17 

Uchwała Nr VIII/41/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

 

9. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działek nr. 175/1,175/2 

Uchwała Nr VIII/51/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 

r. 

 

10. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr. 202 

Uchwała Nr VIII/46/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

 

11. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działek nr 366/19, 
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366/20, 366/21 

Uchwała Nr VIII/48/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

12. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr 64/3 

Uchwała Nr VIII/52/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

 

13. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr. 1091 

Uchwała Nr VIII/50/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

 

14. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr  1425/1 

Uchwała Nr VIII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

 

15. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki nr. 308/1 

Uchwała Nr VIII/44/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

 

16. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr. 331/2 

Uchwała Nr VIII/45/2007 z dnia 26 kwietnia 

2007 r. 

 

17. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 

obrębie sektora C 

Uchwała Nr XL/256/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. 
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18. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 

obrębie sektora D 

Uchwała Nr XL/257/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. 

 

19. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 

obrębie sektora E 

Uchwała Nr XL/258/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. 

Plan w trakcie zmiany wykonywanej na 

podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 

Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. 

20. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 

obrębie sektora E 

Uchwała Nr XL/259/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. 

Plan w trakcie zmiany wykonywanej na 

podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 

Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. 

21. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki 

obszaru działki 166/2 - sektor B 

Uchwała Nr XLXIX/321/2010 z dnia 23 

września 2010 r. 

 

22. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 

obrębie sektora C 

Uchwała Nr XLXIX/322/2010 z dnia 23 

września 2010 r. 

 

23. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 

obrębie sektora D 

Uchwała Nr XLXIX/323/2010 z dnia 23 

września 2010 r. 

 

23. Miejscowy plan zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 

obrębie sektora E 

Uchwała Nr XLXIX/324/2010 z dnia 23 

Plan w trakcie zmiany wykonywanej na 

podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 

Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. 
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września 2010 r. 

 

II. Ocena aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z Ustawą z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz innymi 

przepisami prawa 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykonuje się na podstawie przepisów Ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778). Ze 

względu na zakres przepisów ustawy na ustalenia planu oprócz przepisów ustawy  ma wpływ również 

szereg innych ustaw regulujących warunki zagospodarowania terenów określane w ustaleniach planu. 

Regulacje te dotyczą zarówno warunków zagospodarowania działek położonych w granicach planu jak 

również ograniczeń, zakazów i nakazów wynikających z przepisów odrębnych ustanowionych dla 

obszarów i obiektów podlegających ochronie lub obszarów stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzi i mienia. Ustawy mające wpływ na ustalenia planu to m. in.: ustawa prawo budowlane, ustawa o 

gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa 

prawo wodne, ustawa prawo górnicze i geologiczne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, ustawa o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ustawa o rewitalizacji. 

Przepisy ustaw wymienionych powyżej mają wpływ bezpośredni na przepisy ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez zmiany wprowadzane do ustawy lub pośredni poprzez 

konieczność zachowania zgodności planu miejscowego z przepisami tych ustaw. 

Ustalenia planu miejscowego są regulowane bezpośrednio art. 15 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778). Przepisy określone w ust. 2 

tego artykułu określają, że w planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania;  

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;  

d) zasady kształtowania krajobrazu;  

e) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej;  
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f) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

g) 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;  

h) 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;  

i) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

j) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy;  

k) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

l) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

m) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

     idąc dalej za przepisami art. 15 Ustawy w planie miejscowym w zależności od potrzeb określa się; 

a) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;  

b) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;  

c) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;  

d) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 

terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;  

e) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;  

f) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  

g) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w 

planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o 

lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, 

lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;  
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h) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 

masowych;  

i) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące 

prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 

r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;  

j) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

k) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 

dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz 

pokrycie dachów;  

l) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

Oprócz wyżej wymienionych wymagań dotyczących ustaleń planów miejscowych dodatkowe regulacje 

dotyczące ich zakresu zostały wprowadzone do art. 15 ust. 1  Ustawy na podstawie Ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Regulacje te dotyczą konieczności 

wykonania w procedurze planów miejscowych uzasadnienia obejmującego: 

a) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4, tj. 

art. 1 ust. 2 – nakaz  uwzględnienia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

 wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;  

 walorów architektonicznych i krajobrazowych;  

 wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych;  

 wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  

 wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych;  

 walorów ekonomicznych przestrzeni;  

 prawa własności;  

 potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;  

 potrzeb interesu publicznego;  

 potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych; 

 zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem 
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zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;  

 zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych;  

 potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 

ludności. 

 art. 1 ust. 3 – przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub określeniu potencjalnego sposobu 

zagospodarowania i korzystania z terenu, organ sporządzający planów miejscowy waży interes 

publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony 

istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także 

analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

art. 1 ust. 4 – w przypadku sytuowania nowej zabudowy, nakaz uwzględnienia wymagań ładu 

przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni 

następuje poprzez: 

 kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego;  

 lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 

transportu;  

 zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i 

rowerzystów;  

 dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:  

o na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno--przestrzennej, w 

granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 

r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 

1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej 

zabudowy,  

o na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione powyżej, wyłącznie w 

sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy 

położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na 

obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się 

obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz 

najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, 

adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy. 
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b) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o 

której mowa w art. 32 ust. 2 tj. niniejszą analizą. 

Przepisy Ustawy określone w art. 15 ust. 1 w zakresie wymaganego uzasadnienia są stosowane bez 

wprowadzenia okresu przejściowego. Co w technice prawodawczej oznacza nakaz stosowania tych 

przepisów bez względu na stan zaawansowania procedury planistycznej, czyli konieczność wykonania 

uzasadnienia do wszystkich projektów planów miejscowych, które są obecnie sporządzane w mieście. 

W chwili obecnej przepis ten dotyczy wykonywanego na podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor E.  

Inna sytuacja dotyczy przepisów Ustawy nakazujących uwzględnienie w planie miejscowym ustaleń z 

zakresu zasad kształtowania krajobrazu (art. 15. ust. 2 pkt. 3a), zasad ochrony krajobrazów kulturowych 

(art. 15. ust. 2 pkt. 4), granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w 

audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 15. ust. 2 

pkt. 7). Przepisy te zostały wprowadzone do Ustawy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 

2015 r. poz. 774, ze zmianami). W przepisach przejściowych tej Ustawy określono, że dla 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 niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 12 ust. 3). Biorąc pod uwagę powyższy przepis 

zmiany wprowadzone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczyć będą 

przystąpień do sporządzania planów miejscowych lub ich zmian podjętych przez Radę Miejską w 

Makowie Mazowieckim po wejściu w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, ze 

zmianami). W obecnej sytuacji planistycznej w mieście przepisy te nie mają zastosowania. Uchwała o 

przystąpieniu do wykonywanego obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor E została podjęta przez Radę Miejską przed wejściem w życie cytowanej 

ustawy. 

Oprócz wyżej wymienionych przepisów istotny wpływ na zakres ustaleń planu miejscowego ma zmiana 

wprowadzona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia  z dnia 23 października 2013 r.  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 14460  w zakresie obowiązku określenia liczby miejsc do 

parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji (art. 15 ust. 2 pkt. 6). Obowiązek wyznaczenia miejsc parkingowych zaopatrzonych w kartę 

parkingową dotyczy wszystkich sporządzanych planów miejscowych. W przypadku obecnej sytuacji 

planistycznej w mieście przepis należy zastosować w wykonywanym Uchwały Nr XLIX/327/2014 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor E. 

Istotne zmiany przepisów odrębnych dla obszarów podlegających ochronie, które należy uwzględnić w 

planie miejscowym, w przypadku miasta Maków Mazowiecki dotyczą jeszcze obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. Nowy zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią został wyznaczony 
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na Mapach zagrożenia powodziowego (MZP), które zostały sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zmianami) oraz na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra 

Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 

opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

104). Na mapach tych określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które zgodnie z art. 9 pkt. 

6 c ustawy prawo wodne obejmują:  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 

lat, 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 

lat, 

 obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, 

w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których 

mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne, 

 pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

Mapy te zostały przekazane w 2015 r. jednostkom administracji terytorialnej  i od tego momentu stały 

się obowiązującymi dokumentami określającymi zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

Zgodnie z art. 88f ust. 5 granice tych obszarów można uwzględniać w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ze względu na przepisy art. 15 ust. 2 pkt. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, uwzględnienie nowych granic obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią jest obligatoryjne. Przepisy te w sposób szczególny dotyczą sporządzanego na 

podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 

r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor E. W 

ustaleniach projektu tego planu należy bezwarunkowo uwzględnić nowe granice obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią. W przypadku pozostałych obszarów miasta znajdujących się w 

granicach nowo wyznaczonych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią po usunięciu z przepisów 

ustawy Prawo Wodne art. 88f ust. 7 określającego obowiązek wprowadzenia zmian w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w 

terminie  30 miesięcy od dnia przekazania, przez  dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej map zagrożenia powodziowego  właściwym organom m.in. wojewodom, marszałkom 

województw, starostom oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) nie ma bezpośredniego 

obowiązku przystąpienia do zmian obowiązujących tu planów miejscowych. Obowiązek ten może 

wynikać jednak ze znaczących zmian w sposobach zagospodarowania tych terenów, tj. konieczności 

uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z przepisów określonych w art. 

88l Ustawy prawo wodne.  
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Inne zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw mające wpływ 

na stan zgodności planów miejscowych obowiązujących w mieście z tymi przepisami określono 

szczegółowo dla poszczególnych planów wymienionych w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa planu/ nr uchwały 

Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim 

uchwalającej plan 

Ocena zgodności miejscowego planu z przepisami 

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

778) oraz innymi przepisami prawa 

1. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor 

A  

Uchwała Nr XLVI/303/2014 

z dnia 10 lipca 2014 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 4 – określenie definicji urządzenia reklamowego 

oraz szyldu. Zmiany ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym spowodowały, że 

definicje te zostały wprowadzone do przepisów 

ustawy (art. 2 pkt. 16a – 16d). Wprowadzanie w 

ustaleniach planu definicji pojęć wyjaśnionych w 

aktach wyższego rzędu stanowi naruszenie zasad 

techniki prawodawczej. Zgodnie z Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego R LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) i w 

kontekście orzecznictwa sądowego wskazać należy, 

iż miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego są aktami prawa miejscowego, te 

zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

Id: ECA37532-9904-4F8F-AAE6-E09388516CAA. Podpisany Strona 18



 

                                              18 

Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 2016 

superiori). 

 § 11 – określenie w ustaleniach planu w zakresie 

szczegółowych zasad oraz warunków scalania i 

podziału nieruchomości parametru minimalnej 

powierzchni i szerokości frontu nowo wydzielanej 

działki budowlanej. Z dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt. 8 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, wynika, 

że organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Wprowadzenie w 

ustaleniach planu zapisów odnoszących się do „ 

nowo wydzielanych działek budowlanych” tym 

samym stanowi naruszenie cytowanych powyżej 

przepisów odrębnych. W Rozstrzygnięciu 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) „organ 

nadzoru wskazuje, że warunki i zasady podziału 

nieruchomości ustala ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, określając kryteria 

dopuszczające podział nieruchomości zarówno w 

przypadku, gdy dotyczy on nieruchomości 

położonych na obszarze, dla którego uchwalono 

plan miejscowy, jak i na obszarze, dla którego brak 

jest takiego planu (art. 93, art. 94, art. 95 ustawy 

jw.). Jako jedno z podstawowych kryteriów 

dopuszczających podział nieruchomości, ustawa 

wskazuje zgodność podziału z ustaleniami planu 

miejscowego (art. 93 ust. 1 ustawy jw.), przy czym 

zgodność ta dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, 

jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 

działek gruntu. Natomiast sama ocena 

dopuszczalności podziału dokonywana jest przez 

właściwy organ (organ wykonawczy gminy) w 

postępowaniu administracyjnym (art. 96 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). Zawierając 
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regulację odnoszącą się do podziałów 

nieruchomości, rada naruszyła tym samym 

dyspozycję art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p., 

wykraczając poza zakres delegacji ustawowej 

określającej przedmiot, który ustawodawca 

przekazał radzie do regulacji w ramach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Wkroczyła 

również w sferę uprawnień ustawowo zastrzeżonych 

dla organu wykonawczego gminy, bowiem to wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego decyduje, czy 

podział jest dopuszczalny, czy też nie, a winno to 

wynikać z określonego planem przeznaczenia terenu 

oraz z możliwości zrealizowania określonych planem 

warunków zabudowy i oceniane będzie w 

postępowaniu administracyjnym. Idąc dalej za 

orzecznictwem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego wprowadzenie w  § 11 odstępstw od 

ustalenia parametru powierzchni działki i szerokości 

jej frontu oraz dopuszczeniu zabudowy na działkach 

już wydzielonych stanowi również naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Zgodnie z Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467) z 

przywołanych powyżej ustaleń planu wynika, że 

sformułowano ustalenia dotyczące podziału działki, 

bądź ustalenia, które nie dotyczą scalenia i podziału 

nieruchomości, a regulują kwestie dotyczące zasad 

zagospodarowania i zabudowy. Organ nadzoru 

wskazuje, że warunki i zasady podziału 

nieruchomości ustala ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, określając kryteria 

dopuszczające podział nieruchomości zarówno w 

przypadku, gdy dotyczy on nieruchomości 

położonych na obszarze, dla którego uchwalono 

plan miejscowy, jak i na obszarze, dla którego brak 

jest takiego planu (art. 93, art. 94, art. 95 ustawy 

jw.). Jako jedno z podstawowych kryteriów 

dopuszczających podział nieruchomości, ustawa 

wskazuje zgodność podziału z ustaleniami planu 
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miejscowego (art. 93 ust. 1 ustawy jw.), przy czym 

zgodność ta dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, 

jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 

działek gruntu. Natomiast sama ocena 

dopuszczalności podziału dokonywana jest przez 

właściwy organ (organ wykonawczy gminy) w 

postępowaniu administracyjnym (art. 96 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). Zawierając 

regulację odnoszącą się do podziałów 

nieruchomości, rada naruszyła tym samym 

dyspozycję art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, wykraczając 

poza zakres delegacji ustawowej określającej 

przedmiot, który ustawodawca przekazał radzie do 

regulacji w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wkroczyła 

również w sferę uprawnień ustawowo zastrzeżonych 

dla organu wykonawczego gminy, bowiem to wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego decyduje, czy 

podział jest dopuszczalny, czy też nie, a winno to 

wynikać z określonego planem przeznaczenia terenu 

oraz z możliwości zrealizowania określonych planem 

warunków zabudowy i oceniane będzie w 

postępowaniu administracyjnym. 

 § 12 – określenie w ustaleniach dla terenów 

położonych w zasięgu pasów technologicznych od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i 110 

kV nakazu uwzględnienia obowiązujących przepisów 

odrębnych w zakresie zakazu lokalizacji miejsc 

stałego przebywania ludzi stanowi, zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.287.2015.BŁ z dnia 

24 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 11695) i Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r.  poz. 1467) stanowi 

naruszenie prawa. § 314 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 
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r.poz.1422), w brzmieniu: „Budynek z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie 

może być wzniesiony na obszarach stref, w których 

występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

oddziaływania pola elektromagnetycznego, 

określonego w przepisach odrębnych dotyczących 

ochrony przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych”. Zgodnie zaś z § 4 ww. 

rozporządzenia „Pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia 

przeznaczone na stały pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia 

przeznaczone na czasowy pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

od 2 do 4 godzin włącznie.” Tym samym odniesienie 

się w ustaleniach planu dla obszarów narażonych na 

nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

wyłącznie do miejsc stałego pobytu ludzi stanowi 

naruszenie cytowanych powyżej przepisów. 

Odstępstwa od norm prawnych dotyczą omawianego 

paragrafu również z zakresie dopuszczenia likwidacji 

strefy po skablowaniu linii organ nadzoru zauważył, 

że z ustaleń planu nie wynika jednoznacznie nakaz 

skablowania tych linii, ale również nie określono 

terminu tymczasowego użytkowania (vide art. 15 ust. 

2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 10 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowana przestrzennego). Powyższe 

ustalenia, zostały zatem sformułowane na wypadek 

zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdaniem organu 

nadzoru, uzależnianie możliwości realizacji 

zabudowy od zaistnienia zdarzeń przyszłych i 

niepewnych, bez zachowania ustawowej procedury 

określonej w art. 14 – 20 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym stanowi istotne 

naruszenie trybu jej sporządzenia, w rozumieniu art. 

28 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy o p.z.p. 

Powyższe stanowisko podzielił również Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie m.in. w wyrokach: 

z dnia 20 listopada 2013 r., Sygn. akt IV SA/Wa 

1550/13, z dnia 28 lutego 2013 r. Sygn. akt IV 
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SA/Wa 2595/12. 

 § 13 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 16 pkt 1 lit. d dotyczących dopuszczenie innego 

prowadzenia liniowych elementów infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację związanych z nimi 

urządzeń niż określony we wcześniejszych 

ustaleniach planu dla terenów o wskazanym 

przeznaczeniu  rolniczym. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) wprowadzenie takich  ustaleń 

może spowodować naruszenie przepisów Ustawy z 

dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, ze zmianami). 

Ustawodawca, wskazuje w tej ustawie, na wymóg 

uwzględnienia w planowaniu przestrzennym ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, to konkretyzację tej normy 

odnaleźć możemy w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którym ochrona 

gruntów rolnych: ograniczaniu przeznaczania ich na 

cele nierolnicze. Tym samym sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizacja związanych z nim 

urządzeń, nie zalicza się do przedsięwzięć 

związanych z gospodarką rolną, a także nie są 

uznawane za grunty rolne, w rozumieniu przepisów 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zatem, 

zdaniem organu nadzoru, dopuszczenie ich realizacji 

na terenach rolniczych wymaga wyznaczenia 

terenów dla ich lokalizacji i uzyskania zgody 

właściwego organu na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne.  Ustalenia planu 

powinny tym samym jednoznacznie określać, że 

opuszczenie realizacji infrastruktury technicznej na 
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terenach rolniczych może dotyczyć jedynie urządzeń 

związanych z gospodarką rolną 

 uchylenia ustaleń § 22 ust. 4 pkt 2 dotyczących 

dopuszczenia lokali usługowych realizowanych w 

budynkach mieszkalnych, pod warunkiem, że 

powierzchnia użytkowa tych lokali nie przekroczy 

40% powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych. Zdaniem organu nadzorczego z 

przedmiotowych ustaleń uchwały wynika, iż w 

ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest 

realizacja jedynie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Skoro zgodnie z ustaleniami art. 15 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym sporządzany plan miejscowy ma być 

zgody z przepisami odrębnymi to wskazać należy, 

że zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 

poprzez „budynek mieszkalny jednorodzinny”, należy 

rozumieć „budynek wolno stojący albo budynek w 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 

dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 

całkowitej budynku”. Przepis ten jednoznacznie 

stanowi, że wielkość lokalu użytkowego 

wydzielanego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, ustala się określając jego 

powierzchnię całkowitą w odniesieniu do 

powierzchni całkowitej budynku oraz, że może ona 

wynosić maksymalnie 30 % powierzchni całkowitej 

budynku. W związku z powyższym, cytowane 

powyżej ustalenia uchwały naruszają dyspozycję 

ww. przepisu odrębnego, bowiem w uchwale nie 

określono powierzchni całkowitej lokalu użytkowego 

w odniesieniu do powierzchni całkowitej budynku, 

lecz ustalono powierzchnię użytkową tego lokalu w 

odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku. W 

związku z przyjętym, niezgodnie z ww. przepisem 

ustawy, rodzajem powierzchni stanowiącym 
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podstawę do obliczania powierzchni lokalu 

użytkowego, także wielkość ustalonej w 

przedmiotowych ustaleniach planu, powierzchni 

lokalu użytkowego (40 %), nie ma także odniesienia 

do wielkości tej powierzchni określonej w ww. 

przepisie ustawy. 

 § 27, 28, 29, 30, 31 – w ustaleniach dotyczących 

terenów nieprzeznaczonych na cele budowlane 

określono wskaźnik minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym udział minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej określa się w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej. Na terenach 

wymienionych w cytowanych paragrafach nie 

przewiduje się możliwości wydzielania działek 

budowlanych tym samym określenie parametru 

udziału powierzchni biologicznie czynnej stanowi 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową. 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

2. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor 

B  

Uchwała Nr XLVI/304/2014 

z dnia 10 lipca 2014 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 4 – określenie definicji urządzenia reklamowego 

oraz szyldu. Zmiany ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym spowodowały, że 

definicje te zostały wprowadzone do przepisów 

ustawy (art. 2 pkt 16a – 16d). Wprowadzanie w 

ustaleniach planu definicji pojęć wyjaśnionych w 

aktach wyższego rzędu stanowi naruszenie zasad 

techniki prawodawczej. Zgodnie z Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego R LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) i w 

kontekście orzecznictwa sądowego wskazać należy, 

iż miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego są aktami prawa miejscowego, te 

zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 
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ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori). 

 § 11 – określenie w ustaleniach planu w zakresie 

szczegółowych zasad oraz warunków scalania i 

podziału nieruchomości parametru minimalnej 

powierzchni i szerokości frontu nowo wydzielanej 

działki budowlanej. Z dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 8 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, wynika, 

że organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Wprowadzenie w 

ustaleniach planu zapisów odnoszących się do „ 

nowo wydzielanych działek budowlanych” tym 

samym stanowi naruszenie cytowanych powyżej 

przepisów odrębnych. W Rozstrzygnięciu 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) „organ 

nadzoru wskazuje, że warunki i zasady podziału 

nieruchomości ustala ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, określając kryteria 

dopuszczające podział nieruchomości zarówno w 

przypadku, gdy dotyczy on nieruchomości 

położonych na obszarze, dla którego uchwalono 

plan miejscowy, jak i na obszarze, dla którego brak 

jest takiego planu (art. 93, art. 94, art. 95 ustawy 

jw.). Jako jedno z podstawowych kryteriów 
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dopuszczających podział nieruchomości, ustawa 

wskazuje zgodność podziału z ustaleniami planu 

miejscowego (art. 93 ust. 1 ustawy jw.), przy czym 

zgodność ta dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, 

jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 

działek gruntu. Natomiast sama ocena 

dopuszczalności podziału dokonywana jest przez 

właściwy organ (organ wykonawczy gminy) w 

postępowaniu administracyjnym (art. 96 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). Zawierając 

regulację odnoszącą się do podziałów 

nieruchomości, rada naruszyła tym samym 

dyspozycję art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p., 

wykraczając poza zakres delegacji ustawowej 

określającej przedmiot, który ustawodawca 

przekazał radzie do regulacji w ramach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Wkroczyła 

również w sferę uprawnień ustawowo zastrzeżonych 

dla organu wykonawczego gminy, bowiem to wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego decyduje, czy 

podział jest dopuszczalny, czy też nie, a winno to 

wynikać z określonego planem przeznaczenia terenu 

oraz z możliwości zrealizowania określonych planem 

warunków zabudowy i oceniane będzie w 

postępowaniu administracyjnym. Idąc dalej za 

orzecznictwem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego wprowadzenie w  § 11 odstępstw od 

ustalenia parametru powierzchni działki i szerokości 

jej frontu oraz dopuszczeniu zabudowy na działkach 

już wydzielonych stanowi również naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Zgodnie z Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467) z 

przywołanych powyżej ustaleń planu wynika, że 

sformułowano ustalenia dotyczące podziału działki, 

bądź ustalenia, które nie dotyczą scalenia i podziału 

nieruchomości, a regulują kwestie dotyczące zasad 

zagospodarowania i zabudowy. Organ nadzoru 

wskazuje, że warunki i zasady podziału 
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nieruchomości ustala ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, określając kryteria 

dopuszczające podział nieruchomości zarówno w 

przypadku, gdy dotyczy on nieruchomości 

położonych na obszarze, dla którego uchwalono 

plan miejscowy, jak i na obszarze, dla którego brak 

jest takiego planu (art. 93, art. 94, art. 95 ustawy 

jw.). Jako jedno z podstawowych kryteriów 

dopuszczających podział nieruchomości, ustawa 

wskazuje zgodność podziału z ustaleniami planu 

miejscowego (art. 93 ust. 1 ustawy jw.), przy czym 

zgodność ta dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, 

jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 

działek gruntu. Natomiast sama ocena 

dopuszczalności podziału dokonywana jest przez 

właściwy organ (organ wykonawczy gminy) w 

postępowaniu administracyjnym (art. 96 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). Zawierając 

regulację odnoszącą się do podziałów 

nieruchomości, rada naruszyła tym samym 

dyspozycję art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, wykraczając 

poza zakres delegacji ustawowej określającej 

przedmiot, który ustawodawca przekazał radzie do 

regulacji w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wkroczyła 

również w sferę uprawnień ustawowo zastrzeżonych 

dla organu wykonawczego gminy, bowiem to wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego decyduje, czy 

podział jest dopuszczalny, czy też nie, a winno to 

wynikać z określonego planem przeznaczenia terenu 

oraz z możliwości zrealizowania określonych planem 

warunków zabudowy i oceniane będzie w 

postępowaniu administracyjnym. 

 § 12 – określenie w ustaleniach dla terenów 

położonych w zasięgu pasów technologicznych od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i 110 

kV nakazu uwzględnienia obowiązujących przepisów 

odrębnych w zakresie zakazu lokalizacji miejsc 

stałego przebywania ludzi stanowi, zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
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Mazowieckiego NR LEX-I.4131.287.2015.BŁ z dnia 

24 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 11695) i Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r.  poz. 1467) stanowi 

naruszenie prawa. § 314 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 

r.poz.1422), w brzmieniu: „Budynek z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie 

może być wzniesiony na obszarach stref, w których 

występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

oddziaływania pola elektromagnetycznego, 

określonego w przepisach odrębnych dotyczących 

ochrony przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych”. Zgodnie zaś z § 4 ww. 

rozporządzenia „Pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia 

przeznaczone na stały pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia 

przeznaczone na czasowy pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

od 2 do 4 godzin włącznie.” Tym samym odniesienie 

się w ustaleniach planu dla obszarów narażonych na 

nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

wyłącznie do miejsc stałego pobytu ludzi stanowi 

naruszenie cytowanych powyżej przepisów. 

Odstępstwa od norm prawnych dotyczą omawianego 

paragrafu również w zakresie dopuszczenia 

likwidacji strefy po skablowaniu linii organ nadzoru 

zauważył, że z ustaleń planu nie wynika 

jednoznacznie nakaz skablowania tych linii, ale 

również nie określono terminu tymczasowego 

użytkowania (vide art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

§ 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowana przestrzennego). Powyższe 

ustalenia, zostały zatem sformułowane na wypadek 

zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdaniem organu 
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nadzoru, uzależnianie możliwości realizacji 

zabudowy od zaistnienia zdarzeń przyszłych i 

niepewnych, bez zachowania ustawowej procedury 

określonej w art. 14 – 20 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym stanowi istotne 

naruszenie trybu jej sporządzenia, w rozumieniu art. 

28 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy o p.z.p. 

Powyższe stanowisko podzielił również Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie m.in. w wyrokach: 

z dnia 20 listopada 2013 r., Sygn. akt IV SA/Wa 

1550/13, z dnia 28 lutego 2013 r. Sygn. akt IV 

SA/Wa 2595/12. 

 § 13 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 16 pkt 1 lit. d dotyczących dopuszczenie innego 

prowadzenia liniowych elementów infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację związanych z nimi 

urządzeń niż określony we wcześniejszych 

ustaleniach planu dla terenów o wskazanym 

przeznaczeniu  rolniczym i leśnym. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) wprowadzenie takich  ustaleń 

może spowodować naruszenie przepisów Ustawy z 

dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zmianami). 

Ustawodawca, wskazuje w tej ustawie, na wymóg 

uwzględnienia w planowaniu przestrzennym ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, to konkretyzację tej normy 

odnaleźć możemy w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którym ochrona 

gruntów rolnych i leśnych polega na: ograniczaniu 

przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze; 

zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji 
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gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i 

produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności 

nieleśnej i ruchów masowych ziemi; przywracaniu 

wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter 

gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej; 

poprawianiu ich wartości użytkowej oraz 

zapobieganiu obniżania ich produkcyjności oraz 

ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi. Tym samym sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizacja związanych z nim 

urządzeń, nie zalicza się do przedsięwzięć 

związanych z gospodarką rolną lub leśną, a także 

nie są uznawane za grunty rolne lub leśne, w 

rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. Zatem, zdaniem organu nadzoru, 

dopuszczenie ich realizacji na terenach leśnych lub 

rolniczych wymaga wyznaczenia terenów dla ich 

lokalizacji i uzyskania zgody właściwego organu na 

zmianę przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych 

na cele nieleśne i nierolnicze.  Ustalenia planu 

powinny tym samym jednoznacznie określać, że 

dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej na 

terenach leśnych i rolniczych może dotyczyć jedynie 

urządzeń związanych z gospodarką leśną  i rolną 

 uchylenia ustaleń § 23 ust. 4 pkt 2 dotyczących 

dopuszczenia lokali usługowych realizowanych w 

budynkach mieszkalnych, pod warunkiem, że 

powierzchnia użytkowa tych lokali nie przekroczy 

40% powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych. Zdaniem organu nadzorczego z 

przedmiotowych ustaleń uchwały wynika, iż w 

ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest 

realizacja jedynie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Skoro zgodnie z ustaleniami art. 15 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym sporządzany plan miejscowy ma być 

zgody z przepisami odrębnymi to wskazać należy, 

że zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 

poprzez „budynek mieszkalny jednorodzinny”, należy 

rozumieć „budynek wolno stojący albo budynek w 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
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służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 

dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 

całkowitej budynku”. Przepis ten jednoznacznie 

stanowi, że wielkość lokalu użytkowego 

wydzielanego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, ustala się określając jego 

powierzchnię całkowitą w odniesieniu do 

powierzchni całkowitej budynku oraz, że może ona 

wynosić maksymalnie 30 % powierzchni całkowitej 

budynku. W związku z powyższym, cytowane 

powyżej ustalenia uchwały naruszają dyspozycję 

ww. przepisu odrębnego, bowiem w uchwale nie 

określono powierzchni całkowitej lokalu użytkowego 

w odniesieniu do powierzchni całkowitej budynku, 

lecz ustalono powierzchnię użytkową tego lokalu w 

odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku. W 

związku z przyjętym, niezgodnie z ww. przepisem 

ustawy, rodzajem powierzchni stanowiącym 

podstawę do obliczania powierzchni lokalu 

użytkowego, także wielkość ustalonej w 

przedmiotowych ustaleniach planu, powierzchni 

lokalu użytkowego (40 %), nie ma także odniesienia 

do wielkości tej powierzchni określonej w ww. 

przepisie ustawy. 

 § 27, 28, 29, 30, 31 – w ustaleniach dotyczących 

terenów nieprzeznaczonych na cele budowlane 

określono wskaźnik minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym udział minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej określa się w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej. Na terenach 

wymienionych w cytowanych paragrafach nie 

przewiduje się możliwości wydzielania działek 

budowlanych tym samym określenie parametru 

udziału powierzchni biologicznie czynnej stanowi 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową. 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 
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3. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor 

D  

Uchwała Nr XLVI/305/2014 

z dnia 10 lipca 2014 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 4 – określenie definicji urządzenia reklamowego 

oraz szyldu. Zmiany ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym spowodowały, że 

definicje te zostały wprowadzone do przepisów 

ustawy (art. 2 pkt 16a – 16d). Wprowadzanie w 

ustaleniach planu definicji pojęć wyjaśnionych w 

aktach wyższego rzędu stanowi naruszenie zasad 

techniki prawodawczej. Zgodnie z Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego R LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) i w 

kontekście orzecznictwa sądowego wskazać należy, 

iż miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego są aktami prawa miejscowego, te 

zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 11 – określenie w ustaleniach planu w zakresie 

szczegółowych zasad oraz warunków scalania i 

podziału nieruchomości parametru minimalnej 

powierzchni i szerokości frontu nowo wydzielanej 

działki budowlanej. Z dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 8 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia w 
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sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, wynika, 

że organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Wprowadzenie w 

ustaleniach planu zapisów odnoszących się do „ 

nowo wydzielanych działek budowlanych” tym 

samym stanowi naruszenie cytowanych powyżej 

przepisów odrębnych. W Rozstrzygnięciu 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) „organ 

nadzoru wskazuje, że warunki i zasady podziału 

nieruchomości ustala ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, określając kryteria 

dopuszczające podział nieruchomości zarówno w 

przypadku, gdy dotyczy on nieruchomości 

położonych na obszarze, dla którego uchwalono 

plan miejscowy, jak i na obszarze, dla którego brak 

jest takiego planu (art. 93, art. 94, art. 95 ustawy 

jw.). Jako jedno z podstawowych kryteriów 

dopuszczających podział nieruchomości, ustawa 

wskazuje zgodność podziału z ustaleniami planu 

miejscowego (art. 93 ust. 1 ustawy jw.), przy czym 

zgodność ta dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, 

jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 

działek gruntu. Natomiast sama ocena 

dopuszczalności podziału dokonywana jest przez 

właściwy organ (organ wykonawczy gminy) w 

postępowaniu administracyjnym (art. 96 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). Zawierając 

regulację odnoszącą się do podziałów 

nieruchomości, rada naruszyła tym samym 

dyspozycję art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p., 

wykraczając poza zakres delegacji ustawowej 

określającej przedmiot, który ustawodawca 

przekazał radzie do regulacji w ramach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Wkroczyła 

również w sferę uprawnień ustawowo zastrzeżonych 

dla organu wykonawczego gminy, bowiem to wójt, 
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burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego decyduje, czy 

podział jest dopuszczalny, czy też nie, a winno to 

wynikać z określonego planem przeznaczenia terenu 

oraz z możliwości zrealizowania określonych planem 

warunków zabudowy i oceniane będzie w 

postępowaniu administracyjnym. Idąc dalej za 

orzecznictwem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego wprowadzenie w  § 11 odstępstw od 

ustalenia parametru powierzchni działki i szerokości 

jej frontu oraz dopuszczeniu zabudowy na działkach 

już wydzielonych stanowi również naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Zgodnie z Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467) z 

przywołanych powyżej ustaleń planu wynika, że 

sformułowano ustalenia dotyczące podziału działki, 

bądź ustalenia, które nie dotyczą scalenia i podziału 

nieruchomości, a regulują kwestie dotyczące zasad 

zagospodarowania i zabudowy. Organ nadzoru 

wskazuje, że warunki i zasady podziału 

nieruchomości ustala ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, określając kryteria 

dopuszczające podział nieruchomości zarówno w 

przypadku, gdy dotyczy on nieruchomości 

położonych na obszarze, dla którego uchwalono 

plan miejscowy, jak i na obszarze, dla którego brak 

jest takiego planu (art. 93, art. 94, art. 95 ustawy 

jw.). Jako jedno z podstawowych kryteriów 

dopuszczających podział nieruchomości, ustawa 

wskazuje zgodność podziału z ustaleniami planu 

miejscowego (art. 93 ust. 1 ustawy jw.), przy czym 

zgodność ta dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, 

jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 

działek gruntu. Natomiast sama ocena 

dopuszczalności podziału dokonywana jest przez 

właściwy organ (organ wykonawczy gminy) w 

postępowaniu administracyjnym (art. 96 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). Zawierając 

regulację odnoszącą się do podziałów 
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nieruchomości, rada naruszyła tym samym 

dyspozycję art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, wykraczając 

poza zakres delegacji ustawowej określającej 

przedmiot, który ustawodawca przekazał radzie do 

regulacji w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wkroczyła 

również w sferę uprawnień ustawowo zastrzeżonych 

dla organu wykonawczego gminy, bowiem to wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego decyduje, czy 

podział jest dopuszczalny, czy też nie, a winno to 

wynikać z określonego planem przeznaczenia terenu 

oraz z możliwości zrealizowania określonych planem 

warunków zabudowy i oceniane będzie w 

postępowaniu administracyjnym. Odstępstwa od 

norm prawnych dotyczą omawianego paragrafu 

również w zakresie dopuszczenia likwidacji strefy po 

skablowaniu linii organ nadzoru zauważył, że z 

ustaleń planu nie wynika jednoznacznie nakaz 

skablowania tych linii, ale również nie określono 

terminu tymczasowego użytkowania (vide art. 15 ust. 

2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 10 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowana przestrzennego). Powyższe 

ustalenia, zostały zatem sformułowane na wypadek 

zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdaniem organu 

nadzoru, uzależnianie możliwości realizacji 

zabudowy od zaistnienia zdarzeń przyszłych i 

niepewnych, bez zachowania ustawowej procedury 

określonej w art. 14 – 20 ustawy o ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi istotne naruszenie trybu jej sporządzenia, w 

rozumieniu art. 28 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy 

o p.z.p. Powyższe stanowisko podzielił również 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie m.in. 

w wyrokach: z dnia 20 listopada 2013 r., Sygn. akt IV 

SA/Wa 1550/13, z dnia 28 lutego 2013 r. Sygn. akt 

IV SA/Wa 2595/12. 

 § 12 – określenie w ustaleniach dla terenów 

położonych w zasięgu pasów technologicznych od 
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napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i 110 

kV nakazu uwzględnienia obowiązujących przepisów 

odrębnych w zakresie zakazu lokalizacji miejsc 

stałego przebywania ludzi stanowi, zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.287.2015.BŁ z dnia 

24 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 11695) i Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467) stanowi 

naruszenie prawa. § 314 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 

r.poz.1422), w brzmieniu: „Budynek z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie 

może być wzniesiony na obszarach stref, w których 

występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

oddziaływania pola elektromagnetycznego, 

określonego w przepisach odrębnych dotyczących 

ochrony przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych”. Zgodnie zaś z § 4 ww. 

rozporządzenia „Pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia 

przeznaczone na stały pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia 

przeznaczone na czasowy pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

od 2 do 4 godzin włącznie.” Tym samym odniesienie 

się w ustaleniach planu dla obszarów narażonych na 

nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

wyłącznie do miejsc stałego pobytu ludzi stanowi 

naruszenie cytowanych powyżej przepisów. 

 § 13 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 
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realizacji. 

 § 16 pkt 1 lit. d dotyczących dopuszczenie innego 

prowadzenia liniowych elementów infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację związanych z nimi 

urządzeń niż określony we wcześniejszych 

ustaleniach planu dla terenów o wskazanym 

przeznaczeniu  rolniczym i leśnym. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) wprowadzenie takich  ustaleń 

może spowodować naruszenie przepisów Ustawy z 

dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zmianami). 

Ustawodawca, wskazuje w tej ustawie, na wymóg 

uwzględnienia w planowaniu przestrzennym ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, to konkretyzację tej normy 

odnaleźć możemy w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którym ochrona 

gruntów rolnych i leśnych polega na: ograniczaniu 

przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze; 

zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji 

gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i 

produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności 

nieleśnej i ruchów masowych ziemi; przywracaniu 

wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter 

gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej; 

poprawianiu ich wartości użytkowej oraz 

zapobieganiu obniżania ich produkcyjności oraz 

ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi. Tym samym sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizacja związanych z nim 

urządzeń, nie zalicza się do przedsięwzięć 

związanych z gospodarką rolną lub leśną, a także 

nie są uznawane za grunty rolne lub leśne, w 

rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. Zatem, zdaniem organu nadzoru, 

dopuszczenie ich realizacji na terenach leśnych lub 

rolniczych wymaga wyznaczenia terenów dla ich 

lokalizacji i uzyskania zgody właściwego organu na 

zmianę przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych 

na cele nieleśne i nierolnicze.  Ustalenia planu 
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powinny tym samym jednoznacznie określać, że 

opuszczenie realizacji infrastruktury technicznej na 

terenach leśnych i rolniczych może dotyczyć jedynie 

urządzeń związanych z gospodarką leśną  i rolną. 

 uchylenia ustaleń § 3 ust. 4 pkt 2 dotyczących 

dopuszczenia lokali usługowych realizowanych w 

budynkach mieszkalnych, pod warunkiem, że 

powierzchnia użytkowa tych lokali nie przekroczy 

40% powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych. Zdaniem organu nadzorczego z 

przedmiotowych ustaleń uchwały wynika, iż w 

ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest 

realizacja jedynie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Skoro zgodnie z ustaleniami art. 15 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym sporządzany plan miejscowy ma być 

zgody z przepisami odrębnymi to wskazać należy, 

że zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 

poprzez „budynek mieszkalny jednorodzinny”, należy 

rozumieć „budynek wolno stojący albo budynek w 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 

dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 

całkowitej budynku”. Przepis ten jednoznacznie 

stanowi, że wielkość lokalu użytkowego 

wydzielanego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, ustala się określając jego 

powierzchnię całkowitą w odniesieniu do 

powierzchni całkowitej budynku oraz, że może ona 

wynosić maksymalnie 30 % powierzchni całkowitej 

budynku. W związku z powyższym, cytowane 

powyżej ustalenia uchwały naruszają dyspozycję 

ww. przepisu odrębnego, bowiem w uchwale nie 

określono powierzchni całkowitej lokalu użytkowego 

w odniesieniu do powierzchni całkowitej budynku, 

lecz ustalono powierzchnię użytkową tego lokalu w 

odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku. W 
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związku z przyjętym, niezgodnie z ww. przepisem 

ustawy, rodzajem powierzchni stanowiącym 

podstawę do obliczania powierzchni lokalu 

użytkowego, także wielkość ustalonej w 

przedmiotowych ustaleniach planu, powierzchni 

lokalu użytkowego (40 %), nie ma także odniesienia 

do wielkości tej powierzchni określonej w ww. 

przepisie ustawy. 

 § 27, 28, 29, 30, 31 – w ustaleniach dotyczących 

terenów nieprzeznaczonych na cele budowlane 

określono wskaźnik minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym udział minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej określa się w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej. Na terenach 

wymienionych w cytowanych paragrafach nie 

przewiduje się możliwości wydzielania działek 

budowlanych tym samym określenie parametru 

udziału powierzchni biologicznie czynnej stanowi 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową, 
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 § 12 – ustalenia planu w zakresie obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią utraciły 

aktualność. Wyznaczone w planie obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią mają 

nieaktualne granice. Obowiązujące granice 

obszarów zgodnie z opisem umieszczonym we 

wcześniejszej części analizy zostały wprowadzone 

na podstawie zmienionych przepisów Ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

469 ze zmianami). 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. W zakresie zmiany granicy obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią ustawa prawo wodne nie 

nakłada obowiązku bezwzględnego uwzględnienia ich w 

planach miejscowych. Zmiana planu spowodowałaby jednak 

konieczność zmiany zasięgu obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią i tym samym uwzględnienia ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenów określonych w art. 88l ustawy 

prawo wodne. Ograniczenia te bez zmiany zasięgu obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią rozpatrywane będą na 

etapie pozwolenia na budowę. W tym przypadku jednak 

możliwe jest zastosowanie odstępstw dopuszczonych 

przepisami ustawy prawo wodne, co nie jest możliwe w 
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przypadku planu miejscowego. Zasady techniki 

prawodawczej oraz orzecznictwo sądowe jednoznacznie 

wskazuje, że warunkowanie zasad zagospodarowania 

terenów w planie miejscowym innymi decyzjami 

administracyjnymi stanowi istotne naruszenie prawa i 

podlega uchyleniu. 

4. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor 

C  

Uchwała Nr IV/25/2015 z 

dnia 22 stycznia 2015 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

Występujące w planie rozbieżności z przepisami ustawy o 

planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi 

aktami prawa zostały uregulowane Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. 

Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467). Wojewoda Mazowiecki 

uchylił ustalenia planu, które według nadzoru Wojewody 

stanowiły naruszenie obowiązujących przepisów prawa. 

Rozstrzygnięcie dotyczyło: 

 uchylenia ustaleń § 12 pkt 3 i pkt 4 dotyczących 

odstępstw parametrów działek wydzielanych w 

procedurze scaleń i podziałów oraz dopuszczenia 

zabudowy na działkach niespełniających 

określonych parametrów działek, ale wydzielonych 

przed wejściem w życie ustaleń planu. Zgodnie ze 

zdaniem organu nadzorczego z dyspozycji art. 15 

ust. 2 pkt 8 ustawy o p.z.p. oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy były 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Tymczasem w ustaleniach 

planu miejscowego wśród zapisów dotyczących 

szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym, 

wprowadzono ustalenia dotyczące zasad 

„wydzielenia działek budowlanych”, oraz 

dopuszczenia zabudowy na działkach nie 

spełniających parametrów, o których mowa powyżej 
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„pod warunkiem, że podział został dokonany przed 

wejściem w życie ustaleń planu”. W kontekście 

powyższych unormowań, wskazać należy, że 

procedura scalenia i podziału nieruchomości oraz 

podziału nieruchomości stanowi dwie różne, odrębne 

procedury określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1774 ze zmianami). Wskazuje na to już 

art. 1 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż „Ustawa 

określa zasady: (…) 2) podziału nieruchomości; 3) 

scalania i podziału nieruchomości”. Powyższe 

wynika również z redakcji samej ustawy. Otóż na 

Dział III ustawy o gospodarce nieruchomościami pn. 

„Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw 

do nieruchomości”, składa się 7 rozdziałów, przy 

czym kluczowe, w przedmiotowej sprawie są 

pierwsze z nich, tj. Rozdział 1 pn. „Podziały 

nieruchomości” oraz Rozdział 2 pn. „Scalanie i 

podział nieruchomości”. Tak więc już z samej 

konstrukcji ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz z redakcji przywołanego powyżej art. 1 ust. 1, 

wynika wprost, iż kwestia (procedura) dotycząca 

podziałów nieruchomości, nie jest tożsama z 

procedurą scalenia i podziału. Tymczasem z 

przywołanych powyżej ustaleń planu wynika, że 

sformułowano ustalenia dotyczące podziału działki, 

bądź ustalenia, które nie dotyczą scalenia i podziału 

nieruchomości, a regulują kwestie dotyczące zasad 

zagospodarowania i zabudowy. Organ nadzoru 

wskazuje, że warunki i zasady podziału 

nieruchomości ustala ustawa o gospodarce 

nieruchomościami, określając kryteria 

dopuszczające podział nieruchomości zarówno w 

przypadku, gdy dotyczy on nieruchomości 

położonych na obszarze, dla którego uchwalono 

plan miejscowy, jak i na obszarze, dla którego brak 

jest takiego planu (art. 93, art. 94, art. 95 ustawy 

jw.). Jako jedno z podstawowych kryteriów 

dopuszczających podział nieruchomości, ustawa 

wskazuje zgodność podziału z ustaleniami planu 

miejscowego (art. 93 ust. 1 ustawy jw.), przy czym 

zgodność ta dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, 

jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 
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działek gruntu. Natomiast sama ocena 

dopuszczalności podziału dokonywana jest przez 

właściwy organ (organ wykonawczy gminy) w 

postępowaniu administracyjnym (art. 96 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). Zawierając 

regulację odnoszącą się do podziałów 

nieruchomości, rada naruszyła tym samym 

dyspozycję art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, wykraczając 

poza zakres delegacji ustawowej określającej 

przedmiot, który ustawodawca przekazał radzie do 

regulacji w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wkroczyła 

również w sferę uprawnień ustawowo zastrzeżonych 

dla organu wykonawczego gminy, bowiem to wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego decyduje, czy 

podział jest dopuszczalny, czy też nie, a winno to 

wynikać z określonego planem przeznaczenia terenu 

oraz z możliwości zrealizowania określonych planem 

warunków zabudowy i oceniane będzie w 

postępowaniu administracyjnym 

 uchylenia ustaleń § 14 pkt  2 sformułowania 

„stałego” w ustaleniach dotyczących zakazu 

lokalizacji zabudowy w strefach technologicznych od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych SN oraz 

uchylenia ustaleń § 14 pkt 3 dotyczących odstępstw 

od wyznaczonej strefy technologicznej od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych SN, za 

wyjątkiem terenów położonych w zasięgu strefy „A” 

ścisłej ochrony konserwatorskiej obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków. Zdaniem organu nadzoru 

zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

organ wykonawczy gminy sporządza plan miejscowy 

zgodnie z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się 

do obszaru objętego planem miejscowym. 

Stosownie do przytoczonego powyżej art. 1 ust. 2 

pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza m.in.: 

wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa 
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ludzi i mienia. W przedmiotowych ustaleniach planu 

określono natomiast, że w granicach pasa 

technologicznego od napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, dopuszczona została 

lokalizacja pomieszczeń przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi, podczas gdy, zgodnie z wymogiem § 

314 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), 

„Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi nie może być wzniesiony na obszarach 

stref, w których występuje przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola 

elektromagnetycznego, określonego w przepisach 

odrębnych dotyczących ochrony przed 

oddziaływaniem pól elektromagnetycznych”. 

Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z § 4 ww. 

rozporządzenia, pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi są pomieszczeniami przeznaczonymi 

zarówno na stały, jak i na czasowy pobyt ludzi.  W 

zakresie dopuszczenia likwidacji strefy po 

skablowaniu linii organ nadzoru zauważył, że z 

ustaleń planu nie wynika jednoznacznie nakaz 

skablowania tych linii, ale również nie określono 

terminu tymczasowego użytkowania (vide art. 15 ust. 

2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 10 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowana przestrzennego). Powyższe 

ustalenia, zostały zatem sformułowane na wypadek 

zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdaniem organu 

nadzoru, uzależnianie możliwości realizacji 

zabudowy od zaistnienia zdarzeń przyszłych i 

niepewnych, bez zachowania ustawowej procedury 

określonej w art. 14 – 20 ustawy o ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi istotne naruszenie trybu jej sporządzenia, w 

rozumieniu art. 28 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy 

o p.z.p. Powyższe stanowisko podzielił również 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie m.in. 

w wyrokach: z dnia 20 listopada 2013 r., Sygn. akt IV 

SA/Wa 1550/13, z dnia 28 lutego 2013 r. Sygn. akt 
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IV SA/Wa 2595/12. 

 uchylenia ustaleń § 16 pkt 1 lit. d dotyczących 

dopuszczenie innego prowadzenia liniowych 

elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację 

związanych z nimi urządzeń niż określony we 

wcześniejszych ustaleniach planu dla terenu 1.ZL, 

wyłączeniem realizacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prowadzenia gospodarki leśnej. Zdaniem organu 

nadzorczego wprowadzenie ustalenia spowodowało 

naruszenie przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 909, ze zmianami). Ustawodawca, wskazuje 

w tej ustawie, na wymóg uwzględnienia w 

planowaniu przestrzennym ochrony gruntów 

leśnych, to konkretyzację tej normy odnaleźć 

możemy w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, zgodnie z którym ochrona gruntów 

leśnych polega na: ograniczaniu przeznaczania ich 

na cele nieleśne lub nierolnicze; zapobieganiu 

procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych 

oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, 

powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów 

masowych ziemi; przywracaniu wartości użytkowej 

gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych 

wskutek działalności nieleśnej; poprawianiu ich 

wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich 

produkcyjności oraz ograniczaniu zmian naturalnego 

ukształtowania powierzchni ziemi. Tym samym sieci 

infrastruktury technicznej oraz lokalizacja 

związanych z nim urządzeń, nie zalicza się do 

przedsięwzięć związanych z gospodarką leśną, a 

także nie są uznawane za grunty leśne, w 

rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. Zatem, zdaniem organu nadzoru, 

dopuszczenie ich realizacji na terenach leśnych 

wymaga wyznaczenia terenów dla ich lokalizacji i 

uzyskania zgody właściwego organu na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Obszar planu, stanowią m.in. grunty leśne, które 

wyznaczone zostały, jako jednostka terenowa 
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oznaczona symbolem 1.ZL 

 uchylenia ustaleń § 20, 21, 24, 27, 30 wraz z 

częścią graficzną w zakresie terenów 1.MN,U, 

5.MN,U, 6.MN,U, 10.MN,U, 4.U,MN, 5.U,MN, 

6.U,MN, 7.U,MN, 20.U,MN, 21.U,MN, 22.U,MN, 

12.U, 2.UKR, ze względu na dopuszczenie realizacji 

obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 

m od stopy wału po stronie odpowietrznej. Zdaniem 

organu nadzorczego zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

sporządzany plan miejscowy ma być zgodny z 

przepisami odrębnymi to w przypadku istnienia 

wałów przeciwpowodziowych zastosowanie znajdą 

przepisy ustawy Prawo wodne w szczególności 

zawarte w jej art. 88n. Z dyspozycji art. 88n ust. 1 

ustawy Prawo wodne, wynika, że w celu 

zapewnienia szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych zabrania się: przejeżdżania 

przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub 

konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem 

miejsc do tego przeznaczonych (zakaz nie dotyczy 

przejeżdżania rowerem wzdłuż korony wałów); 

uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na 

wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy 

wału po stronie odpowietrznej; rozkopywania wałów, 

wbijania słupów, ustawiania znaków przez 

nieupoważnione osoby; wykonywania obiektów 

budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz 

rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy 

wału po stronie odpowietrznej; uszkadzania darniny 

lub innych umocnień skarp i korony wałów. Brak 

określenia w ustaleniach planu zakazu zabudowy w 

odległości 50 m od stopy wały oraz wyznaczenia w 

części graficznej planu linii zabudowy od wału 

umożliwia zabudowę na obszarach pozostających w 

odległości do 50 m od stopy wału po stronie 

odpowietrznej, podczas gdy, tak jak wskazano wyżej 

w strefie tej, przepisy ustawy Prawo wodne wprost 

zabraniają wykonywania obiektów budowlanych (art. 

88n ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) 

 uchylenia ustaleń § 24 ust. 4 pkt. 3 dotyczących 
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dopuszczenia lokali usługowych realizowanych w 

budynkach mieszkalnych, pod warunkiem, że 

powierzchnia użytkowa tych lokali nie przekroczy 

40% powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych. Zdaniem organu nadzorczego z 

przedmiotowych ustaleń uchwały wynika, iż w 

ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest 

realizacja jedynie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Skoro zgodnie z ustaleniami art. 15 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym sporządzany plan miejscowy ma być 

zgody z przepisami odrębnymi to wskazać należy, 

że zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 

poprzez „budynek mieszkalny jednorodzinny”, należy 

rozumieć „budynek wolno stojący albo budynek w 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 

dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 

całkowitej budynku”. Przepis ten jednoznacznie 

stanowi, że wielkość lokalu użytkowego 

wydzielanego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, ustala się określając jego 

powierzchnię całkowitą w odniesieniu do 

powierzchni całkowitej budynku oraz, że może ona 

wynosić maksymalnie 30 % powierzchni całkowitej 

budynku. W związku z powyższym, cytowane 

powyżej ustalenia uchwały naruszają dyspozycję 

ww. przepisu odrębnego, bowiem w uchwale nie 

określono powierzchni całkowitej lokalu użytkowego 

w odniesieniu do powierzchni całkowitej budynku, 

lecz ustalono powierzchnię użytkową tego lokalu w 

odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku. W 

związku z przyjętym, niezgodnie z ww. przepisem 

ustawy, rodzajem powierzchni stanowiącym 

podstawę do obliczania powierzchni lokalu 

użytkowego, także wielkość ustalonej w 

przedmiotowych ustaleniach planu, powierzchni 

lokalu użytkowego (40 %), nie ma także odniesienia 
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do wielkości tej powierzchni określonej w ww. 

przepisie ustawy. 

 Dodatkowe niezgodności nie ujęte w 

rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody - § 4 – 

określenie definicji urządzenia reklamowego oraz 

szyldu. Zmiany ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym spowodowały, że 

definicje te zostały wprowadzone do przepisów 

ustawy (art. 2 pkt 16a – 16d). Wprowadzanie w 

ustaleniach planu definicji pojęć wyjaśnionych w 

aktach wyższego rzędu stanowi naruszenie zasad 

techniki prawodawczej. Zgodnie z Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego R LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) i w 

kontekście orzecznictwa sądowego wskazać należy, 

iż miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego są aktami prawa miejscowego, te 

zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
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ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową, 

 § 13 – ustalenia planu w zakresie obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią utraciły 

aktualność. Wyznaczone w planie obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią mają 

nieaktualne granice. Obowiązujące granice 

obszarów zgodnie z opisem umieszczonym we 

wcześniejszej części analizy zostały wprowadzone 

na podstawie zmienionych przepisów Ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

469, ze zmianami). 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Przytoczone Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

doprowadziło do zgodności ustaleń planu z przepisami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz innych aktów prawa. Uchylone ustalenia nie powodują 

braku możliwości realizacji zagospodarowania terenów 

zgodnie z jego ustaleniami pozostałymi w mocy prawnej 

(Wojewoda nie  wycofał planu z obrotu prawnego). Dla 

uchylonych terenów ze względu na odległość od wału 

przeciwpowodziowego obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 

Mazowiecki – sektor C uchwalony Uchwałą Nr XI/55/2003 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  z dnia 11 grudnia 

2003 r. W ustaleniach tego planu nie ma ograniczeń 

wynikających z odległości zabudowy od wału 
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przeciwpowodziowego. Tym samym nie ma uzasadnienia 

podejmowanie działań Miasta na rzecz opracowania planu 

miejscowego dla terenów uchylonych w planie cytowanym 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody. Podjęcie tych 

działań spowodowałoby konieczność wprowadzenia zakazu 

zabudowy w odległości mniejszej niż 50 m od podstawy wału 

przeciwpowodziowego od strony odwietrznej. Ze względu na 

fakt, że dotyczy to terenów położonych w centrum miasta, 

ograniczenie warunków rozwoju tego terenu miałoby 

niekorzystny wpływ na rozwój zagospodarowania 

śródmieścia, decydującego o wizerunku całego miasta. 

Wprowadzone ograniczenia spowodowałyby również 

możliwość działań odszkodowawczych właścicieli 

nieruchomości położonych w zasięgu ograniczeń zabudowy 

od wału. Podobna sytuacja dotyczy zmienionych granic 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, opisanych we 

wcześniejszych częściach analizy. Ustawa prawo wodne nie 

nakłada obowiązku bezwzględnego uwzględnienia ich w 

planach miejscowych. Zmiana planu w części terenów 

uchylonych Rozstrzygnięciem nadzorczym spowodowałaby 

jednak konieczność zmiany zasięgu obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią i tym samym uwzględnienia ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenów określonych w art. 88i ustawy 

prawo wodne. Ograniczenia te bez zmiany zasięgu obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią rozpatrywane będą na 

etapie pozwolenia na budowę. W tym przypadku jednak 

możliwe jest zastosowanie odstępstw dopuszczonych 

przepisami ustawy prawo wodne, co nie jest możliwe w 

przypadku planu miejscowego. Zasady techniki 

prawodawczej oraz orzecznictwo sądowe jednoznacznie 

wskazuje, że warunkowanie zasad zagospodarowania 

terenów w planie miejscowym innymi decyzjami 

administracyjnymi stanowi istotne naruszenie prawa i 

podlega uchyleniu. 

Pozostałe różnice ustaleń planu z obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczące kwalifikacji terenów do terenów 

o dopuszczalnych poziomach hałasu nie mają wpływu na 

sposób realizacji planu. Rozbieżność ta wynika ze zmiany 

przepisów po uchwaleniu planu. Doprowadzenie zgodności 

planu z przepisami ustawy o ochronie środowiska może tym 

samym nastąpić dopiero w momencie zmiany planu ze 

względu na istotne przyczyny wynikające ze zmiany 
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warunków zagospodarowania terenów, Do tego czasu 

podejmowanie działań prawnych nad zmianą planu nie jest 

uzasadnione. 

5. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – sektor 

E  

Uchwała Nr XI/56/2003 z 

dnia 11 grudnia 2003 r. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki w obrębie 

sektora E 

Uchwała Nr XL/258/2009 z 

dnia 30 listopada 2009 r. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki w obrębie 

sektora E 

Uchwała Nr XL/259/2009 z 

dnia 30 listopada 2009 r. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki w obrębie 

sektora E 

Uchwała Nr 

XLXIX/324/2010 z dnia 23 

września 2010 r. 

Plany są obecnie w trakcie zmiany wykonywanej na 

podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. Stan 

zaawansowania procedury planistycznej wskazuje (projekt 

planu po rozstrzygnięciu uwag, gotowy do przekazania 

Radzie Miejskiej celem uchwalenia), że ustalenia planów w 

najbliższym czasie stracą moc prawną. Sytuacja prawna nie 

uzasadnia konieczności weryfikacji ich zgodności z ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi 

aktami prawa. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor E 

sporządzany na podstawie wyżej wymienionej uchwały Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim jest w pełni zgodny z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisami odrębnymi mającymi wpływ 

na warunki zagospodarowania terenów objętych jego 

granicami. 

6. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 5 oraz § 2 ust. 1 w zmianie planu – 

wprowadzenie w ustaleniach planu definicji 
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obszar działki nr. 465/39 

Uchwała Nr VIII/49/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Plan zmieniony Uchwałą Nr 

XL/255/2009 z dnia 30 

listopada 2009 r. 

powierzchni biologicznie czynnej, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 12 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 13 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 
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realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 
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ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15. 

 § 13 ust. 7 pkt 1 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie zasilenia z sieci gazowej odbiorników 

gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i 

ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej 

oraz § 15 ust. 9 pkt 1 – pkt 3 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych 
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 § 15 oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 – w ustaleniach 

paragrafu nie wprowadzono ustaleń zakresie 

maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, 

która zgodnie z przepisami ustawy jest wskaźnikiem 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), 

nie odniesiono również udziału powierzchni 

biologicznie czynnej do powierzchni działki 

budowlanej (regulacja określona w art.15 ust. 2 pkt 6 

ustawy). Nieprawidłowości w zakresie tych ustaleń 

stanowią istotne naruszenie przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

zgodnie z orzecznictwem sądowym  i nadzorczym 

wojewody 

 § 15 ust. 7 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 

dokonanie podziału i scaleń nieruchomości z 

jednoczesnym dopuszczeniem dokonania podziałów 

parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem 

własności obiektów i lokali. Zgodnie z przepisami art. 

15. ust. 2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowo w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki, co stanowi istotne 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Potwierdza to 

orzecznictwo nadzorcze wojewody opisane w części 
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analizy dotyczącej planów uchwalonych dla 

sektorów A, B, C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 15 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku jest niezgodne ze 

zmienionymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, ze zmianami). Zgodnie ze zmianami do 

ustawy prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 

w art. 113 ust. 2 na podstawie Ustawy z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa 

antysmogowa,  zróżnicowane dopuszczalne 

poziomy hałasu określa się dla terenów faktycznie 

zagospodarowanych. Tym samym wprowadzenie  w 

ustaleniach planu kwalifikacji terenów wyznaczonych 

w planie do poszczególnych rodzajów terenów z 

dopuszczonymi poziomami hałasu wybiega poza 

regulację ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 
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wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

 

7. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr. 895 

Uchwała Nr VIII/42/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Plan zmieniony Uchwałą Nr XV/114/2016 z dnia 10 marca 

2016 r. utraci moc prawną po opublikowaniu planu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Plan 

jest w trakcie oceny zgodności uchwały z przepisami prawa, 

wykonywanej przez nadzór wojewody. W planie nie 

stwierdza się rozbieżności z przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami innych 

aktów prawa. 

8. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr. 17 

Uchwała Nr VIII/41/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 9 oraz  § 14 ust. 4 – określenie obowiązku 

uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków  wszelkich działań inwestycyjnych, prac 

ziemnych, zmian warunków zabudowy oraz sposobu 

użytkowania terenu, przeprowadzenia 

archeologicznych badań wykopaliskowych lub 

interwencyjnych wyprzedzających działania 

inwestycyjne, prowadzenia prac ziemnych pod 

nadzorem archeologicznym.  Ustalenie to powoduje 

ingerencję ustaleń planu w przepisy prawa 

wyższego rzędu i przyznanie nieuzasadnionych 

kompetencji Radzie Miejskiej. Stwierdzenie ma 

potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, m. in. 

wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 października 

2014 r. IV SA/WA 1371/14, w uzasadnieniu, którego 

Sąd stwierdza „w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo m.in. zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4 i art. 15 ust. 2 pkt 4 

p.z.p.), np. poprzez ustalenie, w zależności od 

potrzeb, ochrony konserwatorskiej obejmujące 

obszary, na których obowiązują określone 

ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, 

mające na celu ochronę znajdujących się na tym 

obszarze zabytków (art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
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opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 

późn. zm.). Przyznana radzie gminy kompetencja w 

zakresie uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

samodzielność kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej na terenie gminy nie oznacza zupełnej 

dowolności. Akty te mianowicie nie mogą wykraczać 

poza jakiekolwiek unormowania ustawowe, czynić 

wyjątków od ogólnie przyjętych rozwiązań 

ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych”. 

 § 11 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 12 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz.  1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 
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projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15. 
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 § 12 ust. 7 pkt 1 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie zasilenia z sieci gazowej odbiorników 

gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i 

ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej 

oraz § 14 ust. 10 pkt. 1 – pkt 3 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Podobnie jak w przypadku wymienionych wcześniej 

ustaleń  § 9 zakres ustalenia wykracza poza 

dopuszczony przepisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym zakres planu 

miejscowego. Ustalenie powoduje przyznanie 

Radzie Miejskiej uprawnień regulowanych aktami 

prawa wyższego rzędu. 

 § 14 ust. 2 pkt 3 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie powierzchni lokali usługowych, która nie 

może przekroczyć 50 % powierzchni budynku. 

Zdaniem organu nadzorczego, wyrażonym w 

Rozstrzygnięciu, Wojewody Mazowieckiego NR 

LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. 

(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467), 

dla lokali usługowych lokalizowanych w budynkach 

mieszkaniowych jednorodzinnych, należy stosować 

przepisy wynikające z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 290). Zgodnie z tą ustawą poprzez „budynek 

mieszkalny jednorodzinny”, należy rozumieć 

„budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 

całkowitej budynku”. Przepis ten jednoznacznie 

stanowi, że wielkość lokalu użytkowego 

wydzielanego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, ustala się określając jego 

powierzchnię całkowitą w odniesieniu do 

powierzchni całkowitej budynku oraz, że może ona 

wynosić maksymalnie 30 % powierzchni całkowitej 
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budynku. W związku z powyższym, cytowane 

powyżej ustalenia uchwały naruszają dyspozycję 

ww. przepisu odrębnego, bowiem w uchwale nie 

określono odniesienia w stosunku do jakiej 

powierzchni budynku wprowadza się ustalone 

ograniczenie powierzchni lokali usługowych. 

 § 14 ust. 7 i ust.. 8 – ustalenia dotyczą scaleń i 

podziałów nieruchomości, w ustaleniach 

dopuszczono dokonanie podziału i scaleń 

nieruchomości z jednoczesnym dopuszczeniem 

dokonania podziałów parcelacyjnych terenu w 

związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali. 

Zgodnie z przepisami art. 15. ust. 2 pkt. 8 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

§ 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wynika, że 

organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Dopuszczenie 

scaleń i podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowa w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki, co stanowi istotne 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Poza tym w 

ustaleniach planu minimalny front działki ustalono 

dla procedury podziału nieruchomości. Minimalny 

front działki powinien być ustalony obligatoryjnie w 

zasadach dotyczących scaleń i podziałów 

nieruchomości. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 10 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w procedurze podziałów 

nieruchomości w planie miejscowym według potrzeb 

można ustalić minimalną powierzchnię działki 
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budowlanej. Nieprawidłowe wskazanie frontu działki 

w procedurze podziałów stanowi tym samym istotne 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Potwierdza to 

orzecznictwo nadzorcze wojewody opisane w części 

analizy dotyczącej planów uchwalonych dla 

sektorów A, B, C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199). 

 § 14 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń w zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody. 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 14 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku jest niezgodne ze 

zmienionymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, ze zmianami). Zgodnie ze zmianami do 

ustawy prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 

w art. 113 ust. 2 na podstawie Ustawy z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa 

antysmogowa,  zróżnicowane dopuszczalne 

poziomy hałasu określa się dla terenów faktycznie 

zagospodarowanych. Tym samym wprowadzenie  w 

ustaleniach planu kwalifikacji terenów wyznaczonych 

w planie do poszczególnych rodzajów terenów z 

dopuszczonymi poziomami hałasu wybiega poza 
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regulację ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

9. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działek nr. 175/1,175/2 

Uchwała Nr VIII/51/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 5 – wprowadzenie w ustaleniach planu definicji 

powierzchni biologicznie czynnej, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 
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obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 11 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 12 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 
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OSK 1328/15. 

 § 12 ust. 7 pkt 1 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie zasilenia z sieci gazowej odbiorników 

gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i 

ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej 

oraz § 14 ust. 9 pkt 1 – pkt 3 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych” 

 § 14 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń w zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 14 ust. 7 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 

dokonanie podziału i scaleń nieruchomości z 
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jednoczesnym dopuszczeniem dokonania podziałów 

parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem 

własności obiektów i lokali. Zgodnie z przepisami art. 

15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowo w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki, co stanowi istotne 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Potwierdza to 

orzecznictwo nadzorcze wojewody opisane w części 

analizy dotyczącej planów uchwalonych dla 

sektorów A, B, C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 14 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku jest niezgodne ze 

zmienionymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, ze zmianami). Zgodnie ze zmianami do 

ustawy prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 

w art. 113 ust. 2 na podstawie Ustawy z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa 
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antysmogowa,  zróżnicowane dopuszczalne 

poziomy hałasu określa się dla terenów faktycznie 

zagospodarowanych. Tym samym wprowadzenie  w 

ustaleniach planu kwalifikacji terenów wyznaczonych 

w planie do poszczególnych rodzajów terenów z 

dopuszczonymi poziomami hałasu wybiega poza 

regulację ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

10. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr. 202 

Uchwała Nr VIII/46/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 6 ust. 4 pkt 2 – określenie obowiązku uzgadniania 

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków  

wszelkich działań inwestycyjnych, prac ziemnych, 

zmian warunków zabudowy oraz sposobu 

użytkowania terenu, przeprowadzenia 

archeologicznych badań wykopaliskowych lub 

interwencyjnych wyprzedzających działania 

inwestycyjne, prowadzenia prac ziemnych pod 

nadzorem archeologicznym.  Ustalenie to powoduje 

ingerencję ustaleń planu w przepisy prawa 

wyższego rzędu i przyznanie nieuzasadnionych 
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kompetencji Radzie Miejskiej. Stwierdzenie ma 

potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, m. in. 

wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 października 

2014 r. IV SA/WA 1371/14, w uzasadnieniu, którego 

Sąd stwierdza „w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo m.in. zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4 i art. 15 ust. 2 pkt 4 

p.z.p.), np. poprzez ustalenie, w zależności od 

potrzeb, ochrony konserwatorskiej obejmujące 

obszary, na których obowiązują określone 

ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, 

mające na celu ochronę znajdujących się na tym 

obszarze zabytków (art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 

późn. zm.). Przyznana radzie gminy kompetencja w 

zakresie uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

samodzielność kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej na terenie gminy nie oznacza zupełnej 

dowolności. Akty te mianowicie nie mogą wykraczać 

poza jakiekolwiek unormowania ustawowe, czynić 

wyjątków od ogólnie przyjętych rozwiązań 

ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych” 

 § 6 ust. 8 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 

dokonanie podziału i scaleń nieruchomości. Zgodnie 

z przepisami art. 15. ust. 2 pkt 8 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

§ 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wynika, że 

organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Dopuszczenie 

scaleń i podziałów nieruchomości jest tym samym 
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obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Dodatkowo w ustaleniach planu nie wskazano 

parametru minimalnej powierzchni działki i frontu 

działki, co stanowi istotne naruszenie przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Potwierdza to orzecznictwo 

nadzorcze wojewody opisane w części analizy 

dotyczącej planów uchwalonych dla sektorów A, B, 

C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

 § 6 ust. 10 pkt 1 –w zakresie przyłączania do sieci 

wodociągowej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych” 

 § 6 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie określono 

również  udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 
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przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 Nie występują 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

11. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działek nr 366/19, 

366/20, 366/21 

Uchwała Nr VIII/48/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 5 – wprowadzenie w ustaleniach planu definicji 

powierzchni biologicznie czynnej, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 
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zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 10 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 11 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że Z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 
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również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 
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infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15 

 § 11 ust. 7 pkt 1 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie zasilenia z sieci gazowej odbiorników 

gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i 

ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej 

oraz § 14 ust. 9 pkt 1 – pkt 3 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych” 

 § 14 ust. 1 pkt 6 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie powierzchni lokali usługowych, która nie 

może przekroczyć 50 % powierzchni budynku. 

Zdaniem organu nadzorczego, wyrażonym w 

Rozstrzygnięciu, Wojewody Mazowieckiego NR 

LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. 

(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467), 

dla lokali usługowych lokalizowanych w budynkach 

mieszkaniowych jednorodzinnych, należy stosować 

przepisy wynikające z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., 

Id: ECA37532-9904-4F8F-AAE6-E09388516CAA. Podpisany Strona 77



 

                                              77 

Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 2016 

poz. 290). Zgodnie z tą ustawą poprzez „budynek 

mieszkalny jednorodzinny”, należy rozumieć 

„budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 

całkowitej budynku”. Przepis ten jednoznacznie 

stanowi, że wielkość lokalu użytkowego 

wydzielanego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, ustala się określając jego 

powierzchnię całkowitą w odniesieniu do 

powierzchni całkowitej budynku oraz, że może ona 

wynosić maksymalnie 30 % powierzchni całkowitej 

budynku. W związku z powyższym, cytowane 

powyżej ustalenia uchwały naruszają dyspozycję 

ww. przepisu odrębnego, bowiem w uchwale nie 

określono odniesienia w stosunku do jakiej 

powierzchni budynku wprowadza się ustalone 

ograniczenie powierzchni lokali usługowych. 

 § 12 ust. 7 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 

dokonanie podziału i scaleń nieruchomości z 

jednoczesnym dopuszczeniem dokonania podziałów 

parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem 

własności obiektów i lokali. Zgodnie z przepisami art. 

15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 
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Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowo w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki i frontu działki, co 

stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Potwierdza to orzecznictwo nadzorcze wojewody 

opisane w części analizy dotyczącej planów 

uchwalonych dla sektorów A, B, C i D 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

 § 12 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywności zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 12 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku jest niezgodne ze 

zmienionymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, ze zmianami). Zgodnie ze zmianami do 

ustawy prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 

w art. 113 ust. 2 na podstawie Ustawy z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa 

antysmogowa,  zróżnicowane dopuszczalne 

poziomy hałasu określa się dla terenów faktycznie 
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zagospodarowanych. Tym samym wprowadzenie  w 

ustaleniach planu kwalifikacji terenów wyznaczonych 

w planie do poszczególnych rodzajów terenów z 

dopuszczonymi poziomami hałasu wybiega poza 

regulację ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

12. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr 64/3 

Uchwała Nr VIII/52/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 5 – wprowadzenie w ustaleniach planu definicji 

powierzchni biologicznie czynnej, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 
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miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 6 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej oraz minimalnej ilości miejsc do 

parkowania (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody. Nie wskazano też 

wymaganej ilości miejsc parkingowych nie 

uwzględniono  przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

zakresie obowiązku określenia liczby miejsc do 

parkowania przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 

sposób ich realizacji 

 § 6 ust. 8 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 
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dokonanie podziału i scaleń nieruchomości z 

jednoczesnym dopuszczeniem dokonania podziałów 

parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem 

własności obiektów i lokali. Zgodnie z przepisami art. 

15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowo w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki i frontu działki, co 

stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Potwierdza to orzecznictwo nadzorcze wojewody 

opisane w części analizy dotyczącej planów 

uchwalonych dla sektorów A, B, C i D 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

 § 6 ust. 10 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 
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obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 
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Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15. 

 § 6 ust. 10 pkt. 1, pkt. 3 i pkt. 4 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 Nie stwierdzono 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

 Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie 

nadzoru Wojewody Mazowieckiego. W chwili 

uchwalenia planu nadzór nie stwierdził istotnych 
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naruszeń prawa i nie wszczął działań nadzorczych. 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

innych przepisów prawa, wykazane powyżej, są 

spowodowane zmianami przepisów dokonanymi po 

uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie 

powodują braku możliwości realizacji 

zagospodarowania terenów na jego podstawie w 

świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń 

planu uwzględniająca wykazane powyżej 

rozbieżności może być wykonana po zaistnieniu 

istotnych przyczyn wymuszających zmianę planu. 

Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

13. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr. 1091 

Uchwała Nr VIII/50/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 6 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń  w zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywności zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody. Nie wskazano też 

wymaganej ilości miejsc parkingowych nie 

uwzględniono  przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

zakresie obowiązku określenia liczby miejsc do 

parkowania przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 

sposób ich realizacji. 

 § 6 ust. 8 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 

dokonanie podziału i scaleń nieruchomości z 
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jednoczesnym dopuszczeniem dokonania podziałów 

parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem 

własności obiektów i lokali. Zgodnie z przepisami art. 

15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowo w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki i frontu działki, co 

stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.. 

Potwierdza to orzecznictwo nadzorcze wojewody 

opisane w części analizy dotyczącej planów 

uchwalonych dla sektorów A, B, C i D 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

 § 6 ust. 10 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 
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określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 
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str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15. 

 § 6 ust. 10 pkt. 1, pkt. 3 i pkt. 4 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 6 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 
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się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna 

14. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr  1425/1 

Uchwała Nr VIII/43/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 5 – wprowadzenie w ustaleniach planu definicji 

powierzchni biologicznie czynnej, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 
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zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 11 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 12 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że Z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

Id: ECA37532-9904-4F8F-AAE6-E09388516CAA. Podpisany Strona 90



 

                                              90 

Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 2016 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 
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infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15. 

 § 12 ust. 7 pkt 1 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie zasilenia z sieci gazowej odbiorników 

gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i 

ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej 

oraz § 14 ust. 9 pkt 1 – pkt 3 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych 

 § 14 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 14 ust 7  i ust. 8 – ustalenia dotyczą scaleń i 

podziałów nieruchomości, w ustaleniach 

dopuszczono dokonanie podziału i scaleń 

nieruchomości. Zgodnie z przepisami art. 15. ust. 2 

pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, wynika, 

że organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Dopuszczenie 

scaleń i podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Dodatkowo w ustaleniach planu nie wskazano 

parametru minimalnej powierzchni działki, co 

stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Potwierdza to orzecznictwo nadzorcze wojewody 

opisane w części analizy dotyczącej planów 

uchwalonych dla sektorów A, B, C i D 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 14 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku jest niezgodne ze 

zmienionymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 ze zmianami). Zgodnie ze zmianami do 

ustawy prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 

w art. 113 ust. 2 na podstawie Ustawy z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa 

antysmogowa,  zróżnicowane dopuszczalne 
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poziomy hałasu określa się dla terenów faktycznie 

zagospodarowanych. Tym samym wprowadzenie  w 

ustaleniach planu kwalifikacji terenów wyznaczonych 

w planie do poszczególnych rodzajów terenów z 

dopuszczonymi poziomami hałasu wybiega poza 

regulację ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

15. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki 

obszar działki nr. 308/1 

Uchwała Nr VIII/44/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 5 – wprowadzenie w ustaleniach planu definicji 

powierzchni biologicznie czynnej, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 
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zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 9 oraz  § 15 ust. 4 – określenie obowiązku 

uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków  wszelkich działań inwestycyjnych, prac 

ziemnych, zmian warunków zabudowy oraz sposobu 

użytkowania terenu, przeprowadzenia 

archeologicznych badań wykopaliskowych lub 

interwencyjnych wyprzedzających działania 

inwestycyjne, prowadzenia prac ziemnych pod 

nadzorem archeologicznym.  Ustalenie to powoduje 

ingerencję ustaleń planu w przepisy prawa 

wyższego rzędu i przyznanie nieuzasadnionych 

kompetencji Radzie Miejskiej. Stwierdzenie ma 

potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, m. in. 

wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 października 

2014 r. IV SA/WA 1371/14, w uzasadnieniu, którego 

Sąd stwierdza „w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo m.in. zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4 i art. 15 ust. 2 pkt 4 

p.z.p.), np. poprzez ustalenie, w zależności od 

potrzeb, ochrony konserwatorskiej obejmujące 

obszary, na których obowiązują określone 

ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, 
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mające na celu ochronę znajdujących się na tym 

obszarze zabytków (art. 7 pkt 4 i art. 19 ust. 3 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 

późn. zm.). Przyznana radzie gminy kompetencja w 

zakresie uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

samodzielność kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej na terenie gminy nie oznacza zupełnej 

dowolności. Akty te mianowicie nie mogą wykraczać 

poza jakiekolwiek unormowania ustawowe, czynić 

wyjątków od ogólnie przyjętych rozwiązań 

ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych”. 

 § 12 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 13 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz 1467) organ stwierdził, że Z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 
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miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
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Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15. 

 § 13 ust. 7 pkt 1 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie zasilenia z sieci gazowej odbiorników 

gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i 

ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej 

oraz § 15 ust. 9 pkt 1 – pkt 3 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Podobnie jak w przypadku wymienionych wcześniej 

ustaleń  § 9 zakres ustalenia wykracza poza 

dopuszczony przepisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym zakres planu 

miejscowego. Ustalenie powoduje przyznanie 

Radzie Miejskiej uprawnień regulowanych aktami 

prawa wyższego rzędu. 

 § 15 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywności zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 15 ust. 7 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 

dokonanie podziału i scaleń nieruchomości z 

jednoczesnym dopuszczeniem dokonania podziałów 

parcelacyjnych terenu w związku z wydzieleniem 

własności obiektów i lokali. Zgodnie z przepisami art. 

15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 
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uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowo w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki, co stanowi istotne 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Potwierdza to 

orzecznictwo nadzorcze wojewody opisane w części 

analizy dotyczącej planów uchwalonych dla 

sektorów A, B, C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 15 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku jest niezgodne ze 

zmienionymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, ze zmianami). Zgodnie ze zmianami do 

ustawy prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 

w art. 113 ust. 2 na podstawie Ustawy z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa 

antysmogowa,  zróżnicowane dopuszczalne 

poziomy hałasu określa się dla terenów faktycznie 

zagospodarowanych. Tym samym wprowadzenie  w 

ustaleniach planu kwalifikacji terenów wyznaczonych 

w planie do poszczególnych rodzajów terenów z 

dopuszczonymi poziomami hałasu wybiega poza 

regulację ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna. 

 

16. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszar działki 

nr. 331/2 

Uchwała Nr VIII/45/2007 z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 5 – wprowadzenie w ustaleniach planu definicji 

powierzchni biologicznie czynnej, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
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międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 10 – w ustaleniach w zakresie wymaganej ilości 

miejsc parkingowych nie uwzględniono  przepisów 

art. 15 ust. 2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 11 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 
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projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15 
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 § 11 ust. 7 pkt 1 – wprowadzenie ustalenia w 

zakresie zasilenia z sieci gazowej odbiorników 

gazowych zgodnie z warunkami technicznymi i 

ekonomicznymi ustalonymi z zarządcą sieci gazowej 

oraz § 12 ust. 9 pkt 1 – pkt 3 w zakresie 

przyłączania do sieci wodno – kanalizacyjnej i 

ciepłowniczej zgodnie z warunkami zarządcy sieci. 

Ustalenie to powoduje ingerencję ustaleń planu w 

przepisy prawa wyższego rzędu i przyznanie 

nieuzasadnionych kompetencji Radzie Miejskiej. 

Stwierdzenie ma potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowym, m. in. wyroku WSA w Warszawie z dnia 

22 października 2014 r. IV SA/WA 1371/14, w 

uzasadnieniu, którego Sąd stwierdza „. Przyznana 

radzie gminy kompetencja w zakresie uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz samodzielność kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

nie oznacza zupełnej dowolności. Akty te mianowicie 

nie mogą wykraczać poza jakiekolwiek unormowania 

ustawowe, czynić wyjątków od ogólnie przyjętych 

rozwiązań ustawowych, a także powtarzać kwestii 

uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie 

wyższych 

 § 12 – w ustaleniach paragrafu nie wprowadzono 

ustaleń w zakresie maksymalnej i minimalnej 

intensywność zabudowy, która zgodnie z przepisami 

ustawy jest wskaźnikiem powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono 

również udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej (regulacja określona 

w art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w 

zakresie tych ustaleń stanowią istotne naruszenie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 12 ust. 7 – ustalenia dotyczą scaleń i podziałów 

nieruchomości, w ustaleniach dopuszczono 

dokonanie podziału i scaleń nieruchomości, traktując 

te procedury odrębnie, z jednoczesnym 
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dopuszczeniem dokonania podziałów parcelacyjnych 

terenu w związku z wydzieleniem własności 

obiektów i lokali. Zgodnie z przepisami art. 15. ust. 2 

pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, wynika, 

że organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Dopuszczenie 

scaleń i podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. 

Cytowane przepisy nie określają jednocześnie 

możliwości wykonywania podziałów parcelacyjnych. 

Ustalenie planu w tym zakresie nie ma tym samym 

uzasadnienia ustawowego. Dodatkowo w 

ustaleniach planu nie wskazano parametru 

minimalnej powierzchni działki, co stanowi istotne 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.. Potwierdza to 

orzecznictwo nadzorcze wojewody opisane w części 

analizy dotyczącej planów uchwalonych dla 

sektorów A, B, C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.14.2016.RM z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1199) 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 12 ust. 3 – przyjęcie w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku jest niezgodne ze 

zmienionymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 ze zmianami). Zgodnie ze zmianami do 

ustawy prawo ochrony środowiska wprowadzonymi 

w art. 113 ust. 2 na podstawie Ustawy z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa 

antysmogowa,  zróżnicowane dopuszczalne 
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poziomy hałasu określa się dla terenów faktycznie 

zagospodarowanych. Tym samym wprowadzenie  w 

ustaleniach planu kwalifikacji terenów wyznaczonych 

w planie do poszczególnych rodzajów terenów z 

dopuszczonymi poziomami hałasu wybiega poza 

regulację ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna 

17. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki w obrębie 

sektora C 

Uchwała Nr XL/256/2009 z 

dnia 30 listopada 2009 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 2 pkt 9 – wprowadzenie w ustaleniach planu 

definicji wysokości zabudowy, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 
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zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 12 – ustalenia w zakresie dopuszczania 

wydzielania działek na cele infrastruktury technicznej 

o powierzchni 100 m2. § 15 pkt 7 i pkt 8, § 16 pkt 7 

i pkt 8, § 17 pkt 5, § 18 pkt 7, § 19 pkt 7, § 20 pkt 

7, § 21 pkt 5, § 22 pkt 6 ustalenia w zakresie 

minimalnego frontu działki budowlanej oraz 

powierzchni działki budowlanej. Zgodnie z 

przepisami art. 15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. W 

wymienionych ustaleniach planu nie wprowadzono 

zapisów ustaleń w tym zakresie. Ustalenia 

ograniczają się jedynie do określenia minimalnej 
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powierzchni działki budowlanej, co zgodnie z art. 15 

ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym jest parametrem 

dodatkowym, ustalanym według potrzeb. 

Wprowadzenie do treści uchwały ustaleń w zakresie 

minimalnej powierzchni działki wydzielanej na cele 

infrastruktury technicznej  oraz minimalnego frontu 

działki budowlanej nie ma umocowania w przepisach 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Opisane powyżej ustalenia planu 

stanowią istotne naruszenie przepisów prawa. 

Potwierdza to orzecznictwo nadzorcze wojewody 

opisane w części analizy dotyczącej planów 

uchwalonych dla sektorów A, B, C i D 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

 § 13 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
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systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15 

 § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 – w 

ustaleniach nie wprowadzono w ustaleń zakresie 

maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, 
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która zgodnie z przepisami ustawy jest wskaźnikiem 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej (art. 15 ust. 2 pkt. 6), 

nie odniesiono również udziału powierzchni 

biologicznie czynnej do powierzchni działki 

budowlanej (regulacja określona w art.15 ust. 2 pkt. 

6 ustawy). Nieprawidłowości w zakresie tych ustaleń 

stanowią istotne naruszenie przepisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

zgodnie z orzecznictwem sądowym  i nadzorczym 

wojewody 

 § 15 pkt 11, § 16 pkt 11, § 17 pkt 8, § 18 pkt 10, § 

19 pkt 10, § 20 pkt 10, § 21 pkt 9, § 22 pkt 9 – w 

ustaleniach w zakresie wymaganej ilości miejsc 

parkingowych nie uwzględniono  przepisów art. 15 

ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 27 pkt 3 – w ustaleniach dotyczących terenów 

nieprzeznaczonych na cele budowlane określono 

wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

udział powierzchni biologicznie czynnej określa się w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Na 

terenach wymienionych w cytowanych paragrafach 

nie przewiduje się możliwości wydzielania działek 

budowlanych, tym samym określenie parametru 

udziału powierzchni biologicznie czynnej stanowi 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 
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zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna 

18. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki w obrębie 

sektora D 

Uchwała Nr XL/257/2009 z 

dnia 30 listopada 2009 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 2 pkt 9 – wprowadzenie w ustaleniach planu 

definicji wysokości zabudowy, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 
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naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 12 – ustalenia w zakresie dopuszczania 

wydzielania działek na cele infrastruktury technicznej 

o powierzchni 100 m2. § 17 pkt 7 i pkt 8 ustalenia w 

zakresie minimalnego frontu działki budowlanej oraz 

powierzchni działki budowlanej. Zgodnie z 

przepisami art. 15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 
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obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. W 

wymienionych ustaleniach planu nie wprowadzono 

zapisów ustaleń w tym zakresie. Ustalenia 

ograniczają się jedynie do określenia minimalnej 

powierzchni działki budowlanej, co zgodnie z art. 15 

ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym jest parametrem 

dodatkowym, ustalanym według potrzeb. 

Wprowadzenie do treści uchwały ustaleń w zakresie 

minimalnej powierzchni działki wydzielanej na cele 

infrastruktury technicznej  oraz minimalnego frontu 

działki budowlanej nie ma umocowania w przepisach 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Opisane powyżej ustalenia planu 

stanowią istotne naruszenie przepisów prawa. 

Potwierdza to orzecznictwo nadzorcze wojewody 

opisane w części analizy dotyczącej planów 

uchwalonych dla sektorów A, B, C i D 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

 § 13 – określenie w ustaleniach dla terenów 

położonych w zasięgu pasów technologicznych od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV 

nakazu uwzględnienia obowiązujących przepisów 

odrębnych w zakresie zakazu lokalizacji miejsc 

stałego przebywania ludzi stanowi, zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.287.2015.BŁ z dnia 

24 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 11695) i Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1467) stanowi 

naruszenie prawa. § 314 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 

poz.1422), w brzmieniu: „Budynek z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie 

może być wzniesiony na obszarach stref, w których 
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występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

oddziaływania pola elektromagnetycznego, 

określonego w przepisach odrębnych dotyczących 

ochrony przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych”. Zgodnie zaś z § 4 ww. 

rozporządzenia „Pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia 

przeznaczone na stały pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia 

przeznaczone na czasowy pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

od 2 do 4 godzin włącznie.” Tym samym odniesienie 

się w ustaleniach planu dla obszarów narażonych na 

nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

wyłącznie do miejsc stałego pobytu ludzi stanowi 

naruszenie cytowanych powyżej przepisów. 

Odstępstwa od norm prawnych dotyczą omawianego 

paragrafu również z zakresie dopuszczenia likwidacji 

strefy po skablowaniu linii organ nadzoru zauważył, 

że z ustaleń planu nie wynika jednoznacznie nakaz 

skablowania tych linii, ale również nie określono 

terminu tymczasowego użytkowania (vide art. 15 ust. 

2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 10 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowana przestrzennego). Powyższe 

ustalenia, zostały zatem sformułowane na wypadek 

zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdaniem organu 

nadzoru, uzależnianie możliwości realizacji 

zabudowy od zaistnienia zdarzeń przyszłych i 

niepewnych, bez zachowania ustawowej procedury 

określonej w art. 14 – 20 ustawy o ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi istotne naruszenie trybu jej sporządzenia, w 

rozumieniu art. 28 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy 

o p.z.p. Powyższe stanowisko podzielił również 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie m.in. 

w wyrokach: z dnia 20 listopada 2013 r., Sygn. akt IV 

SA/Wa 1550/13, z dnia 28 lutego 2013 r. Sygn. akt 

IV SA/Wa 2595/12 

 § 14 – ustaleniach w zakresie infrastruktury 
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technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1774 ze zmianami). Parametrem, o którym mowa § 

4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15 

 § 17 – w ustaleniach nie wprowadzono ustaleń w 

zakresie maksymalnej i minimalnej intensywności 

zabudowy, która zgodnie z przepisami ustawy jest 

wskaźnikiem powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (art. 

15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono również udziału 

powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni 

działki budowlanej (regulacja określona w art.15 ust. 

2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w zakresie tych 

ustaleń stanowią istotne naruszenie przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 17 pkt. 11 – w ustaleniach w zakresie wymaganej 

ilości miejsc parkingowych nie uwzględniono  

przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

 § 18 pkt 4 – w ustaleniach dotyczących terenów 
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nieprzeznaczonych na cele budowlane określono 

wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

udział powierzchni biologicznie czynnej określa się w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Na 

terenach wymienionych w cytowanych paragrafach 

nie przewiduje się możliwości wydzielania działek 

budowlanych tym samym określenie parametru 

udziału powierzchni biologicznie czynnej stanowi 

naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 Nie stwierdzono 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

 Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie 

nadzoru Wojewody Mazowieckiego. W chwili 

uchwalenia planu nadzór nie stwierdził istotnych 

naruszeń prawa i nie wszczął działań nadzorczych. 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

innych przepisów prawa, wykazane powyżej, są 

spowodowane zmianami przepisów dokonanymi po 

uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie 

powodują braku możliwości realizacji 

zagospodarowania terenów na jego podstawie w 

świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń 

planu uwzględniająca wykazane powyżej 

rozbieżności może być wykonana po zaistnieniu 

istotnych przyczyn wymuszających zmianę planu. 

Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna 

19. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 
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fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki obszaru działki 

166/2 - sektor B 

Uchwała Nr 

XLXIX/321/2010 z dnia 23 

września 2010 r. 

 § 2 pkt 9 – wprowadzenie w ustaleniach planu 

definicji wysokości zabudowy, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 10 – ustalenia w zakresie dopuszczania 

wydzielania działek na cele infrastruktury technicznej 

o powierzchni 100 m2. § 13 pkt 7 ustalenia w 

zakresie minimalnego frontu działki budowlanej oraz 

powierzchni działki budowlanej. Zgodnie z 

przepisami art. 15. ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 8 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wynika, że organy gminy są 

uprawnione do określenia parametrów działek 
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uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, tj. do określenia: minimalnej lub 

maksymalnej szerokości frontów działek, ich 

powierzchni, a także kąta ich położenia w stosunku 

do pasa drogowego. Dopuszczenie scaleń i 

podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. W 

wymienionych ustaleniach planu nie wprowadzono 

zapisów ustaleń w tym zakresie. Ustalenia 

ograniczają się jedynie do określenia minimalnej 

powierzchni działki budowlanej, co zgodnie z art. 15 

ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym jest parametrem 

dodatkowym, ustalanym według potrzeb. 

Wprowadzenie do treści uchwały ustaleń w zakresie 

minimalnej powierzchni działki wydzielanej na cele 

infrastruktury technicznej  oraz minimalnego frontu 

działki budowlanej nie ma umocowania w przepisach 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Opisane powyżej ustalenia planu 

stanowią istotne naruszenie przepisów prawa. 

Potwierdza to orzecznictwo nadzorcze wojewody 

opisane w części analizy dotyczącej planów 

uchwalonych dla sektorów A, B, C i D 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r., poz. 1199) 

 § 12 – określenie w ustaleniach dla terenów 

położonych w zasięgu pasów technologicznych od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV 

nakazu uwzględnienia obowiązujących przepisów 

odrębnych w zakresie zakazu lokalizacji miejsc 

stałego przebywania ludzi stanowi, zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.287.2015.BŁ z dnia 

24 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r., poz. 11695) i Rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 1467) stanowi 

naruszenie prawa. § 314 Rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 

poz.1422), w brzmieniu: „Budynek z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie 

może być wzniesiony na obszarach stref, w których 

występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

oddziaływania pola elektromagnetycznego, 

określonego w przepisach odrębnych dotyczących 

ochrony przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych”. Zgodnie zaś z § 4 ww. 

rozporządzenia „Pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia 

przeznaczone na stały pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia 

przeznaczone na czasowy pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

od 2 do 4 godzin włącznie.” Tym samym odniesienie 

się w ustaleniach planu dla obszarów narażonych na 

nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

wyłącznie do miejsc stałego pobytu ludzi stanowi 

naruszenie cytowanych powyżej przepisów. 

Odstępstwa od norm prawnych dotyczą omawianego 

paragrafu również z zakresie dopuszczenia likwidacji 

strefy po skablowaniu linii organ nadzoru zauważył, 

że z ustaleń planu nie wynika jednoznacznie nakaz 

skablowania tych linii, ale również nie określono 

terminu tymczasowego użytkowania (vide art. 15 ust. 

2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 10 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowana przestrzennego). Powyższe 

ustalenia, zostały zatem sformułowane na wypadek 

zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdaniem organ 

nadzoru, uzależnianie możliwości realizacji 

zabudowy od zaistnienia zdarzeń przyszłych i 

niepewnych, bez zachowania ustawowej procedury 

określonej w art. 14 – 20 ustawy o ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi istotne naruszenie trybu jej sporządzenia, w 

rozumieniu art. 28 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy 

o p.z.p. Powyższe stanowisko podzielił również 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie m.in. 

w wyrokach: z dnia 20 listopada 2013 r., Sygn. akt IV 

SA/Wa 1550/13, z dnia 28 lutego 2013 r. Sygn. akt 

IV SA/Wa 2595/12 

 § 11 – w ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r. poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 
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inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1774 ze zmianami). Parametrem, o którym 

mowa § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15 

 § 13 – w ustaleniach nie wprowadzono ustaleń w 

zakresie maksymalnej i minimalnej intensywność 

zabudowy, która zgodnie z przepisami ustawy jest 

wskaźnikiem powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (art. 

15 ust. 2 pkt 6), nie określono również udziału 

powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni 

działki budowlanej (regulacja określona w art.15 ust. 

2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w zakresie tych 

ustaleń stanowią istotne naruszenie przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 13 pkt 9 – w ustaleniach w zakresie wymaganej 

ilości miejsc parkingowych nie uwzględniono  

przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 
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wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna 

20. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki w obrębie 

sektora C 

Uchwała Nr 

XLXIX/322/2010 z dnia 23 

września 2010 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 2 pkt 9 – wprowadzenie w ustaleniach planu 

definicji wysokości zabudowy, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 

naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 13 pkt 8 – ustalenia w zakresie powierzchni działki 

budowlanej. Zgodnie z przepisami art. 15. ust. 2 pkt 

8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego, wynika, 

że organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Dopuszczenie 

scaleń i podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. W 

wymienionych ustaleniach planu nie wprowadzono 

zapisów ustaleń w tym zakresie. Ustalenia 

ograniczają się jedynie do określenia minimalnej 

powierzchni działki budowlanej, co zgodnie z art. 15 

ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym jest parametrem 

dodatkowym, ustalanym według potrzeb. Opisane 

powyżej ustalenia planu stanowią istotne naruszenie 

przepisów prawa. Potwierdza to orzecznictwo 

nadzorcze wojewody opisane w części analizy 

dotyczącej planów uchwalonych dla sektorów A, B, 

C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r. poz. 1199) 

 § 12 – w ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 

realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r., poz. 1467) organ stwierdził, że z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 
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miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1774 ze zmianami). Parametrem, o którym 

mowa § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
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Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15 

 § 13 – w ustaleniach nie wprowadzono ustaleń 

zakresie maksymalnej i minimalnej intensywności 

zabudowy, która zgodnie z przepisami ustawy jest 

wskaźnikiem powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (art. 

15 ust. 2 pkt 6), nie odniesiono również udziału 

powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni 

działki budowlanej (regulacja określona w art.15 ust. 

2 pkt 6 ustawy). Nieprawidłowości w zakresie tych 

ustaleń stanowią istotne naruszenie przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 13 pkt 10 – w ustaleniach w zakresie wymaganej 

ilości miejsc parkingowych nie uwzględniono  

przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie 

obowiązku określenia liczby miejsc do parkowania 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz., 1232 ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 
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ustawową 

 § 11, § 13 ust. 2 – ustalenia planu w zakresie 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

utraciły aktualność. Wyznaczone w planie obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią mają 

nieaktualne granice. Obowiązujące granice 

obszarów zgodnie z opisem umieszczonym we 

wcześniejszej części analizy zostały wprowadzone 

na podstawie zmienionych przepisów Ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 

469 ze zmianami) 

 Ustalenia dla terenu MNU2, nieuwzględnienia w 

zagospodarowaniu terenu sąsiedztwa wału 

przeciwpowodziowego, tym samym dopuszczenie 

realizacji obiektów budowlanych w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie 

odpowietrznej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

sporządzany plan miejscowy ma być zgodny z 

przepisami odrębnymi, w tym przepisami ustawy 

Prawo wodne w szczególności zawarte w jej art. 

88n. Z dyspozycji art. 88n ust. 1 ustawy Prawo 

wodne, wynika, że w celu zapewnienia szczelności i 

stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania 

się: przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony 

wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania 

zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego 

przeznaczonych (zakaz nie dotyczy przejeżdżania 

rowerem wzdłuż korony wałów); uprawy gruntu, 

sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w 

odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie 

odpowietrznej; rozkopywania wałów, wbijania 

słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione 

osoby; wykonywania obiektów budowlanych, 

kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w 

odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po 

stronie odpowietrznej; uszkadzania darniny lub 

innych umocnień skarp i korony wałów. Brak 

określenia w ustaleniach planu zakazu zabudowy w 

odległości 50 m od stopy wały oraz wyznaczenia w 

części graficznej planu linii zabudowy od wału 
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umożliwia zabudowę na obszarach pozostających w 

odległości do 50 m od stopy wału po stronie 

odpowietrznej, podczas gdy, tak jak wskazano wyżej 

w strefie tej, przepisy ustawy Prawo wodne wprost 

zabraniają wykonywania obiektów budowlanych (art. 

88n ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Ustalenia w opisanym 

zakresie naruszają istotnie przepisy prawa, co 

zostało wskazane z orzecznictwie nadzorczym 

wojewody -  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r., poz. 1467) 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna 

21. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

fragmentu miasta Maków 

Mazowiecki w obrębie 

sektora D 

Uchwała Nr 

XLXIX/323/2010 z dnia 23 

września 2010 r. 

Rozbieżności ustaleń planu z orzecznictwem sądowym i 

nadzorem wojewody: 

 § 2 pkt 9 – wprowadzenie w ustaleniach planu 

definicji wysokości zabudowy, która została 

zdefiniowania w przepisach ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

Wprowadzanie w ustaleniach planu definicji pojęć 

wyjaśnionych w aktach wyższego rzędu stanowi 
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naruszenie zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego R LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 9 

lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., 

poz. 1199) i w kontekście orzecznictwa sądowego 

wskazać należy, iż miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego, te zaś są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Mają moc wiążącą na obszarze 

działania organu, które je ustanowił, jednak w 

konstytucyjnej hierarchii źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego znajdują się na samym końcu, tj. za 

konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 

ustawami, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, oraz rozporządzeniami. 

Oznacza to tym samym, konieczność zachowania 

zgodności z wszystkimi wyżej wymienionymi typami 

aktów prawnych. Z przytoczonej powyżej 

hierarchicznej budowy systemu prawa ustawowego 

wynika zatem w sposób jednoznaczny, że norma 

wyższa jest podstawą obowiązywania normy niższej. 

Norma wyższa nie może być również derogowana 

przez normę niższą (lex interior non derogat legi 

superiori) 

 § 11 – ustalenia w zakresie dopuszczania 

wydzielania działek na cele infrastruktury technicznej 

o powierzchni 100 m2. § 14 pkt 6 lit. a, § 14 pkt 6 

ustalenia w zakresie powierzchni działki budowlanej. 

Zgodnie z przepisami art. 15. ust. 2 pkt 8 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

§ 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wynika, że 

organy gminy są uprawnione do określenia 

parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania 

i podziału nieruchomości, tj. do określenia: 

minimalnej lub maksymalnej szerokości frontów 

działek, ich powierzchni, a także kąta ich położenia 

w stosunku do pasa drogowego. Dopuszczenie 

scaleń i podziałów nieruchomości jest tym samym 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego. W 
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wymienionych ustaleniach planu nie wprowadzono 

zapisów ustaleń w tym zakresie. Ustalenia 

ograniczają się jedynie do określenia minimalnej 

powierzchni działki budowlanej, co zgodnie z art. 15 

ust. 3 pkt.10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym jest parametrem 

dodatkowym, ustalanym według potrzeb. 

Wprowadzenie do treści uchwały ustaleń w zakresie 

minimalnej powierzchni działki wydzielanej na cele 

infrastruktury technicznej  nie ma umocowania w 

przepisach ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Opisane powyżej 

ustalenia planu stanowią istotne naruszenie 

przepisów prawa. Potwierdza to orzecznictwo 

nadzorcze wojewody opisane w części analizy 

dotyczącej planów uchwalonych dla sektorów A, B, 

C i D (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.14.2016.RM z dnia 

10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2016 r.,  poz. 1199) 

 § 13 – określenie w ustaleniach dla terenów 

położonych w zasięgu pasów technologicznych od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV 

nakazu uwzględnienia obowiązujących przepisów 

odrębnych w zakresie zakazu lokalizacji miejsc 

stałego przebywania ludzi stanowi, zgodnie z 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.287.2015.BŁ z dnia 

24 grudnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r.,  poz. 11695) i Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego NR LEX-

I.4131.10.2015.RM z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. 

Woj. Mazowieckiego z 2015 r.,  poz. 1467) stanowi 

naruszenie prawa. § 314 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 

poz.1422), w brzmieniu: „Budynek z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie 

może być wzniesiony na obszarach stref, w których 

występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

oddziaływania pola elektromagnetycznego, 
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określonego w przepisach odrębnych dotyczących 

ochrony przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych”. Zgodnie zaś z § 4 ww. 

rozporządzenia „Pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt ludzi dzielą się na: 1) pomieszczenia 

przeznaczone na stały pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny, 2) pomieszczenia 

przeznaczone na czasowy pobyt ludzi , w których 

przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

od 2 do 4 godzin włącznie.” Tym samym odniesienie 

się w ustaleniach planu dla obszarów narażonych na 

nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne 

wyłącznie do miejsc stałego pobytu ludzi stanowi 

naruszenie cytowanych powyżej przepisów. 

Odstępstwa od norm prawnych dotyczą omawianego 

paragrafu również z zakresie dopuszczenia likwidacji 

strefy po skablowaniu linii organ nadzoru zauważył, 

że z ustaleń planu nie wynika jednoznacznie nakaz 

skablowania tych linii, ale również nie określono 

terminu tymczasowego użytkowania (vide art. 15 ust. 

2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz § 4 pkt 10 rozporządzenia w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowana przestrzennego). Powyższe 

ustalenia, zostały zatem sformułowane na wypadek 

zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdaniem organ 

nadzoru, uzależnianie możliwości realizacji 

zabudowy od zaistnienia zdarzeń przyszłych i 

niepewnych, bez zachowania ustawowej procedury 

określonej w art. 14 – 20 ustawy o ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi istotne naruszenie trybu jej sporządzenia, w 

rozumieniu art. 28 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy 

o p.z.p. Powyższe stanowisko podzielił również 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie m.in. 

w wyrokach: z dnia 20 listopada 2013 r., Sygn. akt IV 

SA/Wa 1550/13, z dnia 28 lutego 2013 r. Sygn. akt 

IV SA/Wa 2595/12 

 § 12 – w ustaleniach w zakresie infrastruktury 

technicznej nie ustalono minimalnych średnic nowo 

realizowanych przewodów oraz miejsc lokalizacji 
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realizowanej infrastruktury technicznej. W 

Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody 

Mazowieckiego NR LEX-I.4131.10.2015.RM z dnia 

17 lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r.,  poz. 1467) organ stwierdził, że Z dyspozycji 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

obligatoryjnym ustaleniem planu miejscowego jest 

określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obligatoryjność ustaleń w tym zakresie wynika 

również z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

którym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określenie sposobów zagospodarowania i 

warunków zabudowy terenu następuje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także z dyspozycji § 4 pkt 9 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym „ustalenia 

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać: a) określenie układu 

komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych 

szlaków komunikacyjnych, b) określenie warunków 

powiązań układu komunikacyjnego i sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) 

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci 

infrastruktury technicznej, w szczególności ilość 

miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań 

lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych;” Z przytoczonych 

powyżej przepisów wynika, że obligatoryjnym 

elementem planu miejscowego jest rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego, przy czym inwestycjami 

celu publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym są m.in. urządzenia infrastruktury 

technicznej do których odwołuje się m.in. art. 2 pkt 

13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a więc drogi, obiekty budowlane, 

urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 
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ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 1774 ze zmianami). Parametrem, o którym 

mowa § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jest wielkość 

charakterystyczna dla danego urządzenia (Słownik 

Języka Polskiego, PWN, Warszaw a, 1988 r. II Tom, 

str. 602). Z przytoczonych powyżej przepisów , 

wynika zatem konieczność jednoznacznego 

wyznaczenia terenów pod realizację sieci 

infrastruktury technicznej, a także określenie ich 

parametrów. Stanowisko Wojewody jest 

potwierdzone w orzecznictwie sądowym, m in. 

wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. Sygn. akt II 

OSK 1328/15 

 § 14, § 16 – w ustaleniach nie wprowadzono ustaleń 

zakresie maksymalnej i minimalnej intensywności 

zabudowy, która zgodnie z przepisami ustawy jest 

wskaźnikiem powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (art. 

15 ust. 2 pkt. 6), nie odniesiono również udziału 

powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni 

działki budowlanej (regulacja określona w art.15 ust. 

2 pkt. 6 ustawy). Nieprawidłowości w zakresie tych 

ustaleń stanowią istotne naruszenie przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z orzecznictwem sądowym  

i nadzorczym wojewody 

 § 14 pkt 8, § 14 pkt 6 – w ustaleniach w zakresie 

wymaganej ilości miejsc parkingowych nie 

uwzględniono  przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

zakresie obowiązku określenia liczby miejsc do 

parkowania przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i 

sposób ich realizacji 

Rozbieżności ustaleń planu z przepisami odrębnymi: 

 § 9 – przyjęcie w ustaleniach planu kwalifikacji 

Id: ECA37532-9904-4F8F-AAE6-E09388516CAA. Podpisany Strona 133



 

                                              133 

Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 2016 

terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku jest niezgodne ze zmienionymi 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1232 ze 

zmianami). Zgodnie ze zmianami do ustawy prawo 

ochrony środowiska wprowadzonymi w art. 113 ust. 

2 na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2015 r.,  poz. 1593), tzw. ustawa antysmogowa,  

zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określa 

się dla terenów faktycznie zagospodarowanych. Tym 

samym wprowadzenie  w ustaleniach planu 

kwalifikacji terenów wyznaczonych w planie do 

poszczególnych rodzajów terenów z dopuszczonymi 

poziomami hałasu wybiega poza regulację 

ustawową 

Ocena konieczności podjęcia działań w celu 

przywrócenia zgodności z przepisami ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi 

aktami prawa: 

Ustalenia planu miejscowego podlegały ocenie nadzoru 

Wojewody Mazowieckiego. W chwili uchwalenia planu 

nadzór nie stwierdził istotnych naruszeń prawa i nie wszczął 

działań nadzorczych. Rozbieżności ustaleń planu z 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych przepisów prawa, wykazane 

powyżej, są spowodowane zmianami przepisów dokonanymi 

po uchwaleniu planu oraz zmianami orzecznictwa 

nadzorczego Wojewody. Ustalenia planu nie powodują braku 

możliwości realizacji zagospodarowania terenów na jego 

podstawie w świetle zmienionych przepisów prawa i sposobu 

sporządzania planu miejscowego. Zmiana ustaleń planu 

uwzględniająca wykazane powyżej rozbieżności może być 

wykonana po zaistnieniu istotnych przyczyn wymuszających 

zmianę planu. Do tego czasu zmiana ustaleń planu nie jest 

konieczna 

 

III. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
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Mazowiecki z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 778) oraz innymi przepisami prawa. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wykonuje się na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778). Ze względu na zakres przepisów ustawy na ustalenia studium oprócz 

przepisów ustawy ma wpływ również szereg innych ustaw regulujących warunki zagospodarowania 

terenów. Ustawy mające wpływ na ustalenia studium to m. in.: ustawa o ochronie środowiska, ustawa o 

ochronie przyrody, ustawa prawo wodne, ustawa prawo górnicze i geologiczne, ustawa o drogach 

publicznych, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, 

ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawa o rewitalizacji. 

Zakres sporządzanego studium reguluje art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778). Zgodnie z przepisami tego art. w 

studium określa się obowiązkowo uwarunkowania wynikające z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;  

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;  

3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego;  

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;  

6) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;  

7) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;  

8) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:  

a. analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  

b. prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 

ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,: 

9) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  

10) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;  
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11) stanu prawnego gruntów;  

12) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;  

13) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;  

14) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;  

15) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;  

16) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;  

17) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;  

18) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

Idąc dalej za przepisami ustawy (art. 10 ust. 2) w studium określa się: 

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 

lit. d:  

a. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego,  

b. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;  

2) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;  

3) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

4) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

5) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i 

ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;  

7) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej;  

8) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne;  
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9) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;  

10) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;  

11) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;  

12) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o 

ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.5));  

13) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;  

14) 14a) obszary zdegradowane;  

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i 

potrzeb zagospodarowania występujących w gminie. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a w studium w przypadku zaistniałych potrzeb uwzględnia się: 

1) wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych 

związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 

2) lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa 

się obszary, na których mogą być one sytuowane. 

Studium uchwalone na podstawie Uchwały Nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Makowie  Mazowieckim 

z dnia 4 października 2012 r. zasadniczo uwzględnia wymienione powyżej wymogi Ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poszczególne Rozdziały studium odnoszą się 

bezpośrednio do wymienionych powyżej elementów studium wymaganych przepisami ustawy. Ustalenia 

studium wykazujące rozbieżności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innymi aktami prawa wskazano w poniższej tabeli. 

Rozbieżności ustaleń 

studium z 

obowiązującymi 

przepisami prawa 

Opis rozbieżności 

Ustalenia studium w 

zakresie obszarów 

szczególnego 

zagrożenia powodzią 

Studium nie uwzględnia nowych zasięgów obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią został wyznaczony na Mapach zagrożenia 

powodziowego (MZP), które zostały sporządzone na podstawie Ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 469 ze zmianami) 

oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 

opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 
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powodziowego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 104). Na mapach tych określono 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które zgodnie z art. 9 pkt 6 c 

ustawy prawo wodne obejmują:  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat, 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat, 

 obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub 

naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 

przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa 

w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne 

 pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej. 

Mapy te zostały przekazane w 2015 r. jednostkom administracji terytorialnej  i 

od tego momentu stały się obowiązującymi dokumentami określającymi 

zasięg obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 88f ust. 

5 granice tych obszarów można uwzględniać w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o 

warunkach zabudowy. Analizując zakres delegacji prawnej art. 88f ustawy 

prawo wodne konieczność zmiany studium w celu ich uwzględnienia nie ma 

znamion obowiązku prawnego. W związku z art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązek ten powstanie 

jednak w przypadku przystąpienia przez miasto do zmiany Studium 

obejmującej tereny znajdujące się w granicach obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. Wprowadzenie zmienionych granic tych obszarów 

spowoduje jednocześnie obowiązek uwzględniania ich w sporządzanych po 

uchwaleniu zmiany studium planach miejscowych. 

Ustalenia studium w 

zakresie kierunków 

ochrony zabytków  i 

dóbr kultury 

W rozdziale 4. obszary i obiekty objęte i wskazane do objęcia prawnymi 
formami ochrony w części studium określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego weryfikacji wymagają wskazane w studium stanowiska 

archeologiczne oraz obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

Uzgodnienia planów miejscowych wykonywane w ostatnich latach z 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w 

Ostrołęce jednoznacznie wskazują, że dane zawarte w studium w tym 

zakresie są częściowo nieaktualne. W ustaleniach studium nie określono 

również zasad ochrony obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 
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Brak ustaleń w tym zakresie utrudnia wykonanie planów miejscowych i 

powoduje trudności uzgodnienia planu ze służbami konserwatorskimi. 

Ustalenia części 

studium dotyczącej 

kierunków rozwoju 

Rozdział 6 kierunki 

rozwoju 

infrastruktury 

technicznej i 

komunikacji 6.5 

komunikacja kołowa 

w zakresie dróg 

krajowych 

przebiegających 

przez miasto 

W ustaleniach studium wskazano zmianę klasy technicznej dróg krajowych 

do klasy zbiorczej. Wprowadzenie tego ustalenia odbiega od stanu 

faktycznego przewidywanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  i 

Autostrad w Warszawie, według stanowiska której drogi krajowe nr 60 i 57 

powinny posiadać klasę dróg głównych bądź głównych ruchu 

przyśpieszonego. Stanowisko to wynika z braku lokalizacji planowanej w 

planie województwa obwodnicy miasta Makowa Mazowieckiego 

Brak ustaleń 

wprowadzonych do 

ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym na 

podstawie Ustawy z 

dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2015 r.,  poz. 

1777) 

Cytowana ustawa wprowadziła przepisy określone w par. 10 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmujące potrzeby i 

możliwości rozwoju gminy (w tym analizy ekonomiczne, środowiskowe i 

społeczne, prognozy demograficzne), możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także 

infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz 

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Ustawa określiła zakres 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (art. 10 ust. 5). Zgodnie z 

przepisami tego artykułu dokonując bilansu wykonuje się kolejno: 

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, 

społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, 

o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni 

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;  

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 

jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 

r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, 

rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, 

wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy;  

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów 

przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż 

wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych 
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obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, 

w podziale na funkcje zabudowy;  

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a 

następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, o którym mowa w pkt 1:  

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 

funkcje zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza 

obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3,  

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych 

wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 

funkcje zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza 

obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z 

uzupełnionego bilansu;  

5) określa się:  

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań 

własnych gminy,  

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań 

własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których 

mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi 

obszarami;  

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, 

przekraczają możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, 

dokonuje się zmian w celu dostosowania zapotrzebowania na nową 

zabudowę do możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej.   

Sposób określenia zapotrzebowania gminy na nową zabudowę wyznaczono 

w art. 10 ust. 7 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami określając 

zapotrzebowanie bierze się pod uwagę: 

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością 

zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie 

więcej niż o 30%. 
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Zmiany wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1777) nie mają okresu przejściowego i 

muszą być stosowane w przypadku podjęcia prac nad sporządzaniem 

studium lub jego zmiany, bez względu na zasięg przestrzenny tej zmiany. 

Przystąpienie przez miasto do zmiany studium spowodowałoby konieczność 

uwzględniania tych przepisów. Przepisy te nie powodują jednak konieczności 

bezzwłocznej zmiany studium bez wystąpienia innych powodów 

planistycznych niż wprowadzone do ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym Ustawą o rewitalizacji. W przypadku 

miasta przystąpienie do zmiany studium może mieć niekorzystny wpływ na 

zasięg terenów przewidzianych pod zabudowę. Wykonanie bilansu 

zapotrzebowania na tereny budowlane może wskazać jednoznacznie na zbyt 

duży zasięg terenów inwestycyjnych w mieście, co będzie skutkować 

koniecznością ich zmniejszenia. Następstwem planistycznym zmniejszenia 

powierzchni tych terenów będzie zmniejszenie terenów inwestycyjnych w 

sporządzanych zmianach planów miejscowych. 

Brak ustaleń 

wprowadzonych do 

ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu 

przestrzennym na 

podstawie Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2015 

r. o zmianie 

niektórych ustaw w 

związku ze 

wzmocnieniem 

narzędzi ochrony 

krajobrazu (Dz. U. z 

2015 r.,  poz. 774 ze 

zmianami) 

Zmiany dotyczące wymaganego zakresu sporządzanego studium wynikające 

z przepisów cytowanej ustawy dotyczą konieczności uwzględnienia 

rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia 

przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych (art. 10 ust. 1 

pkt. 4a). Przystąpienie przez miasto do zmiany studium spowodowałoby 

konieczność uwzględnienia tych przepisów. 

 

Analiza zgodności ustaleń studium z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz innych aktów prawa wskazuje, że w obowiązującym studium nie występują 

ustalenia powodujące konieczność bezzwłocznej zmiany studium. Rozbieżności wskazane powyżej 

mogą zostać skorygowane w momencie przystąpienia do zmiany studium z powodu istotnych zmian 

uwarunkowań lub kierunków zagospodarowania miasta. Określone powyżej zmiany zakresu studium 

wynikające ze zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) nie 

wymagają bezwzględnego wprowadzenia bez wykonania zmiany studium z innych istotnych powodów 

planistycznych. Jest to szczególnie istotne ze względu na konieczność wykonania bilansu terenów pod 
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zabudowę. Stan zagospodarowania miasta prawdopodobnie wykaże w bilansie nadmierną 

powierzchnię terenów inwestycyjnych wyznaczonych w obowiązującym studium. Weryfikacja zasięgu 

terenów inwestycyjnych może mieć istotny wpływ na sporządzane po zmianie studium plany miejscowe, 

skutkujący koniecznością ograniczenia terenów inwestycyjnych wskazanych w obecnie obowiązujących 

planach.  Zmiana studium może być konieczna w przypadku opracowania ,na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1777), gminnego programu 

rewitalizacji. Przepisy te wskazują, że w przypadku braku zgodności programu z ustaleniami studium 

należy dokonać jego zmiany. W przypadku przystąpienia do tej zmiany pojawi się obowiązek 

uwzględnienia w studium wymienionych powyżej przepisów wprowadzonych do ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym przepisami ustawy o rewitalizacji, w tym bilansu terenów pod 

zabudowę. 

IV. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 

Mazowiecki oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z innymi 

dokumentami strategicznymi 

Podstawowym dokumentem strategicznym określającym obszary, na których rozmieszczone będą 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 
2014 r. – Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2014 r., poz. 6868). Podstawowe cele strategiczne dla miasta 
Makowa Mazowieckiego wynikające z tego dokumentu ograniczają się rozbudowy i przebudowy 
przebiegających przez miasto dróg krajowych 57 i 60, wraz z lokalizacją obwodnicy miasta. Przebieg 
obwodnicy nie jest obecnie ustalony i prawdopodobnie zostanie wykonany poza granicami 
administracyjnymi miasta. Istniejące ciągi dróg krajowych w mieście zostały zachowane i dostosowane 
do parametrów technicznych wymaganych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 
Warszawie w trakcie uzgadniania w latach 2013 – 2015 sporządzanych planów miejscowych. Biorąc 
pod uwagę powyższe nie stwierdza się niegodności studium i planów miejscowych z ustaleniami Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 
Dokumentami strategicznymi określającymi dalszy rozwój miasta w wymiarze lokalnym jest Plan 
rozwoju lokalnego dla Miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022 (przyjęty Uchwałą Nr 
VII/54/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 maja 2015 r.). Cele strategiczne 
określone w tym planie odzwierciedlają i pokrywają się z celami polityki przestrzennej miasta 
określonymi w obowiązującym studium. Cele strategiczne rozwoju miasta nie pozostają również w 
sprzeczności z ustaleniami obowiązujących w mieście miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

V. Ocena zgodności ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 
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Plany miejscowe w uchwalone przez Radę Miejską  lub przygotowane do uchwalenia (plan miejscowy 

dla sektora E) w latach 2014 – 2015 zasadniczo zachowują zgodność z obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki. Stwierdzenie 

zachowania zgodności planów i studium przy występujących niewielkich rozbieżnościach uzasadnione 

jest konstrukcją ustaleń studium. W dokumencie tym przyjęto zasadę podziału miasta na strefy 

funkcjonalno – przestrzenne o określonej funkcji i wskaźnikach warunkujących dalszy rozwój 

zagospodarowania w ich obszarze, z jednoczesnym wskazaniem możliwości odstępstw w 

sporządzanych planach miejscowych. Odstępstwa te obejmują dopuszczenie lokalizowania obiektów o 

przeznaczeniu odbiegającym od określonego w studium, jako podstawowe lub uzupełniające 

(przeznaczenie dopuszczone wyłącznie na podstawie szczegółowych ustaleń planu miejscowego) przy 

czym szczegółową lokalizację takich obiektów oraz zasady kształtowania zabudowy powinien określić 

plan miejscowy (studium rozdział 5. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania 

terenów w tym tereny wyłączone z zabudowy podrozdział, 5.2 pozostałe obszary znajdujące się w 

granicach administracyjnych miasta). Rozbieżności w zakresie ustalonych w studium kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych stref oraz przeznaczenia terenów w 

obowiązujących w mieście planach miejscowych dotyczą terenów o niewielkich powierzchniach, 

zlokalizowanych w przewadze na granicy stref funkcjonalno – przestrzennych wyznaczonych w studium. 

Tereny wykazujące różnicę pomiędzy ustaleniami studium a przeznaczeniem terenów w planach 

miejscowych zostały oznaczone na załączniku graficznym do niniejszej prognozy. Różnice te 

spowodowane są przyjętym przeznaczeniem  terenów w planach miejscowych obowiązujących przed 

uchwaleniem nowego studium (w trakcie sporządzania zmian planów miejscowych nie wystąpiły 

uwarunkowania formalno – prawne do zmiany ustaleń obowiązujących planów miejscowych) oraz 

istniejącym stanem zagospodarowania terenów. Przywrócenie zgodności studium i planów miejscowych 

w tym zakresie powinno skupić się przede wszystkim na zmianie studium obowiązującego obecnie. Nie 

jest to jednak warunek konieczny do podjęcia natychmiastowej zmiany studium. Ograniczony zasięg 

przestrzenny obszarów gdzie występują te różnice nie ma zasadniczego wpływu na kierunki polityki 

przestrzennej miasta określonej w studium. Konieczność niezwłocznej zmiany studium dla tych terenów 

pojawiłaby się w przypadku podjęcia przez miasto kolejnych zmian obowiązujących w tych terenach 

planów miejscowych.   

Inne różnice, które można zauważyć w studium i obowiązujących w mieście planach miejscowych 

dotyczą zasad modernizacji i dalszego rozwoju systemu komunikacji. W studium przyjęto kierunki 

rozwoju tego układu w oparciu o zasadę, że funkcja tranzytowa dróg krajowych przebiegających przez 

miasto zostanie zmniejszona do funkcji lokalnej w skutek realizacji obwodnicy miasta Makowa (drogi 

krajowe nr 57 i 60). Funkcję tranzytową według studium ma również utracić droga wojewódzka nr 626 

przebiegająca przez miasto. Założona w studium zmiana klas technicznych powyższych dróg nie ma 

odzwierciedlenia w procedurze uzgodnień dokonywanych w trakcie sporządzania planów miejscowych z 

GDDKiA w Warszawie. Warunki uzgodnienia planów z tą instytucja wskazują na zachowanie 

dotychczasowych kategorii i klas technicznych dróg układu ponadlokalnego w obszarze miasta. 

Sytuacja ta wymaga analizy ustaleń studium i obowiązujących planów oraz podjęcie działań 

zmierzających do unormowania tej sytuacji. Jest to jednak możliwe dopiero po ostatecznej decyzji w 

dalszego rozwoju dróg ponadlokalnych w mieście i poza jego granicami. Określenie tych warunków 

pozostaje poza kompetencjami miasta i może zostać wprowadzone do dokumentów strategicznych 
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miasta dopiero po przyjęciu ostatecznej wersji dalszego rozwoju dróg krajowych. Przeprowadzenie 

obecnie zmiany studium i planów miejscowych w tym zakresie nie będzie skuteczne.  

Zasady rozwoju systemu komunikacyjnego miasta  obejmują również wskazane w nim przebiegi dróg 

niskich klas technicznych, tj. klasy lokalnej i dojazdowej. Drogi te zakwalifikowano do dróg gminnych. 

Korytarze tych dróg w znacznej części nie odpowiadają jednak istniejącemu stanowi zagospodarowania 

terenów oraz nie uwzględniają granic działek ewidencyjnych. Sytuacja ta utrudnia sporządzanie planów 

miejscowych. W przypadku podjęcia przez Miasto procedury zmiany studium konieczna będzie analiza 

wyznaczonych w nim dróg gminnych. Konieczne będzie dostosowanie ich przebiegu do  faktycznej 

sytuacji występującej na gruncie. W przypadku dróg stanowiących dojazd do parceli gruntowych 

przeznaczonych na cele budowlane zasadne będzie wykreślenie ich z ustaleń studium. 

Kolejne ustalenia studium utrudniające sporządzanie planów miejscowych dotyczą przyjętych w nim 

wskaźników i parametrów zabudowy dla stref funkcjonalnych związanych z intensyfikacją procesów 

budowlanych. Wskaźniki te w sposób nieuzasadniony ograniczają możliwości inwestycyjne miasta, 

szczególnie w zakresie przyjętej intensywności zabudowy i wysokości zabudowy. Wskaźniki te są 

zdecydowanie za niskie dla gminy miejskiej, jaką jest Maków Mazowiecki. Odpowiadają one bardziej 

warunkom zagospodarowania terenów w gminach wiejskich. W przypadku podjęcia działań 

zmierzających do zmiany studium wskaźniki i parametry urbanistyczne ustalone w studium powinny być 

zweryfikowane, z uwzględnieniem wskaźników występujących na działkach już zagospodarowanych w 

mieście. 

Ostatnią cechą studium powodującą utrudnienia interpretacyjne przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie w jego ustaleniach podziału na strefy usługowo – 

mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe. Przyjęte dla nich zasady zagospodarowania, stanowiące 

wytyczne do planów zagospodarowania przestrzennego nie są jasne i nie uzasadniają w sposób 

należyty przyczyn rozgraniczenia tych terenów. Podjęcie przez miasto działań na rzecz zmiany studium 

powinno uwzględniać również doprecyzowanie zasadności wyznaczenia tych stref oraz szczegółowości 

warunków zagospodarowania terenów położonych w ich obrębie. 

Podjęcia działań na rzecz przesądzenia o sposobie dalszego rozwoju wymagają tereny położone w 

południowej części miasta, w rejonie dzielnicy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków. Tereny 

położone po prawej stronie ulicy Moniuszki stanowią rozległe rezerwy terenów na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedstawiona w dalszej części oceny analiza wykorzystania tych 

terenów na cele mieszkaniowe oraz analiza demograficzna przedstawione we wcześniejszych 

rozdziałach oceny jednoznacznie wskazują, że rezerwy te nie mają pełnego uzasadnienia 

przestrzennego. Istnieje prawdopodobieństwo, że tereny te nie zastaną zagospodarowane zgodnie z 

funkcjami przyjętymi w studium oraz obowiązujących planach miejscowych. W kontekście istniejącego 

w mieście konfliktu dotyczącego terenu, na którym prowadzi się obecnie działalność związaną ze 

składowaniem i przetwarzaniem odpadów uzasadnione by było przeznaczenie tych terenów na cele 

związane z działalnością produkcyjna i usługową. Przyjecie powyższego postulatu skutkowałoby 

koniecznością zmiany studium jak również miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sektora D. 
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Opisane powyżej korelacje studium i planów zagospodarowania przestrzennego nie wywołują 

bezpośredniej konieczności ich zmiany, ze względu na istniejące wzajemne niezgodności. Stan ustaleń 

tych dokumentów nie narusza przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778), w zakresie konieczności zachowania 

spójności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 

Mazowiecki i obowiązujących w jego obszarze planów miejscowych. Bezpośrednią koniecznością 

przystąpienia do zmiany studium może być wykonanie gminnego programu rewitalizacji. Zgodnie z 

przepisami art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1777) w przypadku wystąpienia niezgodności programu i studium należy przystąpić do zmiany studium. 

Konsekwencja tych działań spowoduje jednocześnie konieczność zmiany obowiązujących w mieście 

planów miejscowych. W tym przypadku zmiana studium i planu miejscowego, zgodnie z art. 20 ust. 3 tej 

ustawy, może być prowadzona równolegle, przy czym studium należy uchwalić przed wyłożeniem planu 

miejscowego do publicznego wglądu. W przypadku konieczności podjęcia działań na rzecz zmiany 

studium w związku z niezgodnością z gminnym programem rewitalizacji należy uwzględnić opisane 

powyżej zagadnienia. W tym przypadku konieczne będzie również uwzględnienie zmienionych granic 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. W przypadku przystąpienia do zmiany studium należy 

rozważyć również zasadność utrzymywania w obszarze miasta rezerw na tereny zabudowy zagrodowej. 

Stan rolniczej przestrzeni rolniczej, tj. niskie wykorzystanie gruntów do celów produkcji rolniczej, nie 

uzasadnia utrzymywania tych rezerw. 

 

VI. Ocena stopnia realizacji ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują cały obszar miasta Maków Mazowiecki, 

przy czym do planów obowiązujących można zaliczyć również sporządzany plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki na podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r.) – ze względu na stan zaawansowania procedury 

planistycznej umożliwiający uchwalenie planu w najbliższym czasie. Jak wykazała analiza zgodności 

planów z ustaleniami studium, obowiązujące w mieście plany miejscowe zachowują zgodność z 

ustaleniami studium. Wniosek ten uprawnia do stwierdzenia, że ustalenia studium zostały zrealizowane. 

Konsekwencją tego stwierdzenia jest przyjęcie w analizie bilansu terenów ustalonych w planach 

miejscowych. Skala opracowywanych planów umożliwia dokładniejsze niż w studium zbilansowanie 

powierzchni terenów o ustalonym przeznaczeniu, według podstawowych funkcji. Funkcje terenów 

ustalone w planach miejscowych pokrywają się z funkcjami terenów wyznaczonymi w studium. 

1. Bilans terenów ujętych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują cały obszar miasta Maków Mazowiecki, 

przy czym do planów obowiązujących zalicza się również sporządzany plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki (sporządzany na podstawie Uchwały Nr XLIX/327/2014 
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Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r.) – ze względu na stan 

zaawansowania procedury planistycznej umożliwiający uchwalenie planu w najbliższym czasie. Jak 

wykazała analiza zgodności planów z ustaleniami studium, obowiązujące w mieście plany miejscowe 

zachowują zgodność z ustaleniami studium. Wniosek ten uprawnia do stwierdzenia, że ustalenia 

studium zostały zrealizowane.   

Przeznaczenie terenów w 

planach miejscowych 

Powierzchnia terenów wg 

funkcji 

Procent terenów 

zagospodarowanych zgodnie 

z przyjętym w planach 

przeznaczeniem 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

93 ha 25% 

Zabudowa mieszkaniowo – 

usługowa i usługowo - 

mieszkaniowa 

319 ha 35% 

Zabudowa zagrodowa 9 ha 75% 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 

21 ha 90% 

Zabudowa  usługowa 

(komercyjna) 

15 ha 80% 

Zabudowa usługowa (związana 

z usługami publicznymi i 

usługami kultu religijnego) 

20 ha 80% 

Zabudowa produkcyjno - 

magazynowa 

90 ha 40% 

Tereny rolnicze 120 ha Grunty w istniejącym 

użytkowaniu 

Tereny zieleni nieurządzonej 

ekologicznej i wody 

powierzchniowe 

77 ha Grunty w istniejącym 

użytkowaniu 

Tereny leśne i tereny do 

zalesień 

104 ha Grunty leśne w istniejącym 

użytkowaniu, grunty do zalesień 

obecnie w użytkowaniu 

rolniczym (nie dokonano 

zalesień) 
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Tereny zieleni urządzonej oraz 

tereny rekreacyjno - sportowe 

24 ha 65% 

Tereny infrastruktury technicznej 

związanej z obsługą miasta 

26 ha 95% 

Tereny dróg gminnych 69 ha 50% 

Tereny dróg publicznych w 

zarządzie innych jednostek 

administracji publicznej 

23 ha 100% 

Tereny dróg wewnętrznych 7 ha 40% 

 

Powyższe zestawienie wskazuje, że  wykorzystanie terenów wskazanych w planach miejscowych na 

cele inwestycyjne jest niezadowalające. Najniższe wykorzystanie tych terenów dotyczy funkcji 

związanych z zabudową jednorodzinną. Nieco większe zainteresowanie inwestycyjne dotyczy terenów 

związanych z działalnością gospodarczą. Rozkład przestrzenny wykorzystania terenów wskazuje, że 

największy stopień zagospodarowania terenów nastąpił w  ramach sektora C i sektora E. Wykorzystanie 

terenów w tym rejonie przekracza 60% w przypadku terenów związanych z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną i aż 80% procent w przypadku terenów związanych z zabudową usługową i 

mieszkaniową wielorodzinną. Wysokie wykorzystanie terenów na cele usługowe dotyczy zresztą całego 

obszaru miasta. Zjawiskiem bardzo niekorzystnym jest natomiast niskie wykorzystanie terenów 

mieszkaniowych jednorodzinnych i mieszkaniowo – usługowych w sektorach A,  B i D, które nie 

przekracza 15% rezerw terenowych. Niski stopień wykorzystania tych terenów wskazuje, że rezerwy 

terenowe na te cele przekraczają możliwości rozwojowe miasta. Biorąc pod uwagę analizę 

demograficzną dla powiatu makowskiego, przedstawioną w niniejszej ocenie, nie należy spodziewać się 

wzrostu zainteresowania tymi terenami w możliwym do przewidzenia okresie perspektywicznym. W 

przypadku zmiany studium należy ponownie przeprowadzić analizę zapotrzebowania miasta na te cele i 

wprowadzić ewentualną korektę do jego ustaleń. Zagrożeniem dla rozwoju miasta spowodowanym 

niskim wykorzystaniem na cele budowlane terenów otaczających centrum miasta jest rozpraszanie 

zabudowy miejskiej (pojedyncze inwestycje realizowane w otoczeniu rozległych terenów o funkcji 

rolniczej). Bezpośrednim kosztem miasta w tym przypadku będzie nie uzasadniony wzrost kosztów 

własnych miasta niezbędnych do rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury miejskiej. Niski 

stopień wykorzystania terenów w częściach peryferyjnych miasta wskazuje jednoznacznie, że obecnie 

nie ma sensu dalsze powiększanie  terenów przeznaczonych na cele budowlane. Tereny o funkcji 

rolniczej powinny zostać utrzymane w obecnym zasięgu wskazanym w studium i planach miejscowych. 

Niekorzystny charakter ma również wykorzystanie terenów na cele usługowo – produkcyjne (na 

poziomie 40%). Brak zainteresowania terenami związanymi z działalnością gospodarczą pomimo 

zorganizowania tych terenów w zorganizowane dzielnice przemysłowe wskazuje na spowolnienie 

rozwoju gospodarczego miasta. Zmniejszenie rezerw tych terenów nie ma jednak uzasadnienia. 
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Uwarunkowania ekonomiczne mogą ulec poprawie, co wpłynie na wzrost wykorzystania rezerw 

terenowych przeznaczonych na te cele w planach miejscowych i studium. 

Wysoki stopień wykorzystania terenów jest natomiast dobrze widoczny dla terenów związanych z 

usługami publicznymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Nawet stopień realizacji dróg 

gminnych na poziomie 50% wskazuje, ze miasto podejmuje działania mające na celu uzbrojenie 

terenów, na których następuje rozwój zagospodarowania. 

2. Analiza wydanych w latach 2011 – 2015 decyzji pozwolenia na budowę. 

Rodzaj decyzji Ilość decyzji 

Budynki mieszkaniowe jednorodzinne 70 

Budynki mieszkaniowo - usługowe 10 

Budynki mieszkaniowe - wielorodzinne 5 

Obiekty produkcyjne  4 

Budynki magazynowe 7 

Budynki usługowe 13 

Budynki usług biurowo - administracyjnych 2 

Budynki gospodarcze, garaże, zbiorniki 

retencyjne 

47 

Remont i rozbudowa istniejących budynków 65 

Rozbudowa infrastruktury technicznej, 

rozbudowa i modernizacja układu 

drogowego publicznego 

63 

Łącznie ilość decyzji 286 

  

Rozkład wydanych decyzji w latach 2011 – 2015 
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Łącznie w latach 2011 – 2015 wydano 111 pozwoleń na budowę nowych budynków, głównie 

mieszkaniowych jednorodzinnych, co daje średnio około 22 decyzji rocznie. Biorąc pod uwagę 

powierzchnię rezerw terenowych przewidzianych w planach miejscowych na cele budowlane należy 

stwierdzić, że zainteresowanie inwestycjami w mieście jest bardzo niskie. Wskazuje to, że rezerwy 

terenów inwestycyjnych w mieście są zbyt duże. Decyzje wydawane były na całym obszarze 

miasta, bez szczególnego nasilenia w wybranych jego rejonach. Niewielkie nasilenie procesów 

inwestycyjnych dotyczy jedynie wybranych kwartałów sparcelowanych działek budowlanych w 

rejonie ulicy Kolejowej oraz terenów znajdujących się w zasięgu północnej dzielnicy przemysłowej 

miasta. 

W wydanych decyzjach dobrze widoczne są działania miasta na rzecz rozbudowy systemu 

komunikacji kołowej i infrastruktury technicznej. Wydawane decyzje obejmują kompleksową 

przebudowę dróg w ramach osiedli mieszkaniowych w sektorze C i E. Rozkład decyzji wydawanych 

w poszczególnych latach wykazuje tendencję do obniżania się ich liczby. 

3. Analiza wniosków dotyczących zmiany studium lub planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Lp. Osoba 

składającą 

wniosek 

Treść wniosku Plan miejscowy, 

którego dotyczy 

wniosek 

Analiza wniosku 

1 „Marcpol” sp. 

j. 

Zmiana wyznaczonych 

od dróg krajowej i 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Wyznaczone w planie 

linie zabudowy nie 
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powiatowej linii 

zabudowy (wyznaczenie 

linii zabudowy od 

krawędzi jezdni 8 m dla 

drogi powiatowej i 10 m 

od drogi krajowej) 

fragmentu miasta 

Maków Mazowiecki 

obszar działek nr. 

175/1,175/2wniosek 

powodują utrudnień w 

zagospodarowaniu 

działek. Zgłaszany we 

wniosku postulat 

zmiany odległości linii 

jest zasadniczo 

zgodny z 

obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami 

ustawy o drogach 

publicznych. Podane 

w ustawie odległości 

normatywne 

zabudowy od dróg wg 

kategorii stanowią 

jednak odległości 

minimalne. 

Wyznaczone w planie 

linie zabudowy zostały 

uzgodnione z 

Zarządcą drogi, próba 

zmiany tych odległości 

może być 

bezskuteczna. 

Przystąpienie do 

zmiany planu w 

związku z treścią 

wniosku nie ma 

uzasadnienia. 

Wniosek może zostać 

uwzględniony w 

przypadku zmiany 

planu na większym 

obszarze miasta 

podjętej w wyniku 

wystąpienia innych 

istotnych powodów 

wprowadzenia zmian 

w obowiązującym 

planie. 

2 Osoba Likwidacja drogi Zmiana 

miejscowego 

Wyznaczona w planie 

droga wewnętrzna ma 
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fizyczna wewnętrznej planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Maków 

Mazowiecki – 

sektor A 

umożliwić dojazd do 

działek inwestycyjnych 

wydzielanych z 

istniejących parceli 

silnie obudowanych od 

strony dróg 

publicznych. 

Likwidacja tej drogi nie 

spowoduje 

znaczących zmian w 

obsłudze 

komunikacyjnej tego 

rejonu planu. Brak 

podjęcia działań na 

rzecz uwzględnienia 

wniosku nie 

spowoduje jednak 

istotnych utrudnień w 

zagospodarowaniu 

parceli na których 

została wyznaczona 

droga. Biorąc pod 

uwagę powyższe nie 

ma podstaw do 

podjęcia 

niezwłocznych działań 

na rzecz zmiany 

obowiązującego planu 

w celu uwzględnienia 

wniosku. Wniosek 

może zostać 

uwzględniony w 

przypadku zmiany 

planu na większym 

obszarze miasta 

podjętej w wyniku 

wystąpienia innych 

istotnych powodów 

wprowadzenia zmian 

w obowiązującym 

planie 
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3 Osoby 

fizyczne 

Likwidacja drogi 

wewnętrznej 

Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Maków 

Mazowiecki – 

sektor A 

Wyznaczona w planie 

droga wewnętrzna ma 

umożliwić dojazd do 

działek inwestycyjnych 

wydzielanych z 

istniejących parceli 

silnie obudowanych od 

strony dróg 

publicznych. 

Likwidacja tej drogi nie 

spowoduje 

znaczących zmian w 

obsłudze 

komunikacyjnej tego 

rejonu planu. Brak 

podjęcia działań na 

rzecz uwzględnienia 

wniosku nie 

spowoduje jednak 

istotnych utrudnień w 

zagospodarowaniu 

parceli na których 

została wyznaczona 

droga. Biorąc pod 

uwagę powyższe nie 

ma podstaw do 

podjęcia 

niezwłocznych działań 

na rzecz zmiany 

obowiązującego planu 

w celu uwzględnienia 

wniosku. Wniosek 

może zostać 

uwzględniony w 

przypadku zmiany 

planu na większym 

obszarze miasta 

podjętej w wyniku 

wystąpienia innych 

istotnych powodów 

wprowadzenia zmian 

w obowiązującym 
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planie 

4 Osoba 

fizyczna 

Likwidacja drogi 

wewnętrznej 

Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Maków 

Mazowiecki – 

sektor A 

Wyznaczona w planie 

droga wewnętrzna ma 

umożliwić dojazd do 

działek inwestycyjnych 

wydzielanych z 

istniejących parceli 

silnie obudowanych od 

strony dróg 

publicznych. 

Likwidacja tej drogi nie 

spowoduje 

znaczących zmian w 

obsłudze 

komunikacyjnej tego 

rejonu planu. Brak 

podjęcia działań na 

rzecz uwzględnienia 

wniosku nie 

spowoduje jednak 

istotnych utrudnień w 

zagospodarowaniu 

parceli na których 

została wyznaczona 

droga. Biorąc pod 

uwagę powyższe nie 

ma podstaw do 

podjęcia 

niezwłocznych działań 

na rzecz zmiany 

obowiązującego planu 

w celu uwzględnienia 

wniosku. Wniosek 

może zostać 

uwzględniony w 

przypadku zmiany 

planu na większym 

obszarze miasta 

podjętej w wyniku 

wystąpienia innych 

istotnych powodów 

wprowadzenia zmian 
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w obowiązującym 

planie 

5 Osoba 

fizyczna 

Zmniejszenie 

wyznaczonego w planie 

wskaźnika minimalnej 

powierzchni biologicznie 

czynnej do 10 – 15 % z 

30% ustalonego w 

planie 

Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Maków 

Mazowiecki – 

sektor A 

Przyjęte w planie 

przeznaczenie terenu 

(usługowo – 

mieszkaniowe) 

uzasadnia obniżenie 

przyjętego wskaźnika 

udziału powierzchni 

biologicznie czynnej 

na działce budowlanej. 

Wartość wskaźnika 

ustalonego w planie 

jest zgodną z 

wartością wskaźnika 

ustalonego w studium. 

Uwzględnienie uwagi 

powodowałoby 

konieczność zmiany 

zarówno planu jak i 

studium. W związku z 

faktem, że wniosek 

dotyczy 

zagospodarowania 

jednej działki 

budowlanej nie ma 

uzasadnionych 

podstaw do 

bezzwłocznego 

przystąpienia do 

zmiany dokumentów 

planistycznych w 

mieści. Brak 

uwzględnienia 

wniosku nie 

spowoduje też 

istotnych utrudnień w 

możliwości 

zagospodarowania 

działki budowlanej 

objętej wnioskiem . 

Wniosek może zostać 
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uwzględniony w 

przypadku zmiany 

planu na większym 

obszarze miasta 

podjętej w wyniku 

wystąpienia innych 

istotnych powodów 

wprowadzenia zmian 

w obowiązującym 

planie 

6 Osoby 

fizyczne 

Likwidacja drogi 

wewnętrznej 

Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Maków 

Mazowiecki – 

sektor A 

Wyznaczona w planie 

droga wewnętrzna ma 

umożliwić dojazd do 

działek inwestycyjnych 

wydzielanych z 

istniejących parceli 

silnie obudowanych od 

strony dróg 

publicznych. 

Likwidacja tej drogi nie 

spowoduje 

znaczących zmian w 

obsłudze 

komunikacyjnej tego 

rejonu planu. Brak 

podjęcia działań na 

rzecz uwzględnienia 

wniosku nie 

spowoduje jednak 

istotnych utrudnień w 

zagospodarowaniu 

parceli na których 

została wyznaczona 

droga. Biorąc pod 

uwagę powyższe nie 

ma podstaw do 

podjęcia 

niezwłocznych działań 

na rzecz zmiany 

obowiązującego planu 

w celu uwzględnienia 

wniosku. Wniosek 
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może zostać 

uwzględniony w 

przypadku zmiany 

planu na większym 

obszarze miasta 

podjętej w wyniku 

wystąpienia innych 

istotnych powodów 

wprowadzenia zmian 

w obowiązującym 

planie 

7 Błysk bis sp. 

z.o.o. 

Zmiana przeznaczenia 

działki rolniczej na cele 

działalności produkcyjno 

– usługowej związanej z 

przetwarzaniem i 

składowaniem odpadów 

Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Maków 

Mazowiecki – 

sektor B 

Analiza wykorzystania 

terenów 

inwestycyjnych w 

planach miejscowych 

jednoznacznie 

wskazuje na niski 

stopień wykorzystania 

inwestycyjnego 

terenów 

przeznaczonych na 

cele budowlane w 

planach miejscowych. 

Poszerzanie strefy 

inwestycyjnej na 

tereny rolnicze niema 

uzasadnienia 

przestrzennego. 

Składający wniosek 

powinien zlokalizować 

planowaną inwestycję 

na gruntach 

przeznaczonych w 

planach do rozwoju 

funkcji produkcyjno - 

usługowych  

8 Błysk bis sp. 

z.o.o. 

Zmiana przeznaczenia 

działki wskazanej do 

rozwoju funkcji 

mieszkaniowych na cele 

działalności produkcyjno 

Zmiana 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Wniosek znajduje się 

w obszarze miasta dla 

którego postuluje się w 

niniejszej ocenie o 

weryfikację 
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– usługowej związanej z 

przetwarzaniem i 

składowaniem odpadów 

miasta Maków 

Mazowiecki – 

sektor D 

zasadności 

utrzymywania 

rozległych rezerw na 

cele mieszkaniowe. 

Wykonanie 

odpowiedniej analizy 

zapotrzebowania 

miasta na rezerwy 

terenów 

mieszkaniowych może 

wskazać zasadność 

zmiany przeznaczenia 

terenów 

mieszkaniowych w 

południowej części 

miasta na cele 

związane z 

działalnością 

gospodarczą. W takiej 

sytuacji uwzględnienie 

wniosku będzie 

uzasadnione. 

Przyjęcie wniosku do 

realizacji spowoduje 

jednak konieczność 

zmiany nie tylko planu 

miejscowego ale 

również studium. 

9 Urząd Miejski 

w Makowie 

Mazowieckim 

Zmiana kwalifikacji 

wyznaczonych w 

planach miejscowych 

dróg publicznych na 

drogi wewnętrzne 

Obszar miasta Uwzględnienie 

wniosku powinno 

nastąpić po wykonaniu 

analizy układu 

komunikacyjnego 

miasta. Zmiana 

przeznaczenia dróg 

publicznych na cele 

dróg wewnętrznych 

może dotyczyć 

wyłącznie dróg nie 

mających istotnego 

znaczenia dla obsługi 

komunikacyjnej 
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obszarów 

przeznaczonych w 

planach na cele 

budowlane. Wyniki 

analizy wskazujące na 

brak konieczności 

utrzymywania rezerw 

terenowych na cele 

dróg publicznych 

mogą mieć istotny 

wpływ na budżet 

gminy i tym samym 

mogą stanowić 

uzasadniony powód 

zmiany 

obowiązujących w 

mieście planów 

miejscowych. 

10 Urząd Miejski 

w Makowie 

Mazowieckim 

Przeznaczenie działki na 

cele mieszkaniowe 

2700/2 Zmiana dotyczy 

lokalnego rozwiązania 

przestrzennego i 

pozostaje bez wpływu 

na warunki 

zagospodarowania 

przestrzennego innych 

terenów. 

Uwzględnienie 

wniosku wymagałoby 

natomiast zmiany 

studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki 

11 Osoba 

fizyczna  

Zmiana przeznaczenia 

części działki na cele 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

6 Uwzględnienia 

wniosku wymagałoby 

zmiany studium 

uwarunkowań  i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
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Maków Mazowiecki. 

Obecnie działka 

znajduje się w części 

w zasięgu obszarów 

rolniczych.  

12 Osoba 

fizyczna 

Zmniejszenie odległości 

wyznaczonej w planie 

linii zabudowy od drogi 

publicznej 

2723 Przedmiotowa działka 

jest zabudowa 

budynkiem 

mieszkaniowym w 

zabudowie 

szeregowej. Zmiana 

linii zabudowy nie 

umożliwi rozbudowę 

istniejącego budynku, 

ze względu na 

intensywność 

zabudowy ustaloną w 

planie (rzeczywista 

intensywność 

zabudowy odpowiada 

wskaźnikowi 

ustalonemu w planie 

miejscowym). Zmiana 

odległości 

wyznaczonej linii 

zabudowy 

spowodowałaby 

również naruszenie 

przepisów ustawy o 

drogach publicznych. 

Wniosek nie powinien 

zostać uwzględniony 

w sporządzanych 

planach miejscowych.  

13 Osoba 

fizyczna 

Zmiana przeznaczenia 

działki na cele 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług 

2538/9 Zmiana dotyczy 

lokalnego rozwiązania 

przestrzennego i 

pozostaje bez wpływu 

na warunki 

zagospodarowania 

przestrzennego innych 

Id: ECA37532-9904-4F8F-AAE6-E09388516CAA. Podpisany Strona 159



 

                                              159 

Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 2016 

terenów. 

Uwzględnienie 

wniosku wymagałoby 

natomiast zmiany 

studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki 

 

Wymienione powyżej wnioski (poz. 1 – 8) dotyczą lokalnych rozwiązań ograniczających się w 

zasadzie do pojedynczych nieruchomości. Ustalenia obowiązujących planów wnioskowane o 

zmianę nie powodują znaczących ograniczeń w możliwościach zagospodarowania nieruchomości, 

których dotyczą . Realizacja zabudowy jest możliwa również bez podjęcia działań w celu 

sporządzenia zmian planów miejscowych w granicach, których są one położone. Przystąpienie do 

zmiany planów wyłącznie na treść złożonych wniosków nie jest niezbędne. Wnioski te mogą zostać 

uwzględnione w trakcie przeprowadzania zmiany planów miejscowych w większych obszarach i w 

skutek wystąpienia uzasadnionych przyczyn zmieniających warunki zagospodarowania terenów 

wydzielonych w obowiązujących planach.  

Uwzględnienie wniosków 10 i 13 ma uzasadnienie w zagospodarowaniu działek z nimi 

sąsiadujących. Inwestycje wskazane we wnioskach nawiązują do istniejącego stanu 

zagospodarowania tych działek. Uwzględnienie ich natomiast powoduje konieczność zmiany 

ustaleń studium. Ze względu na lokalny charakter inwestycji ich uwzględnienie nie jest podstawą do 

bezzwłocznego wykonania zmiany studium. Wnioski powinny zostać uwzględnione w przypadku 

przystąpienia do zmiany studium z powodu uwarunkowań obejmujących większy zakres zmian 

przestrzennych studium.  

Wnioski oznaczone numerami 11, 12  nie spełniają warunków zgodności ze studium lub innych 

przepisów odrębnych oraz kierunków rozwoju obsługi komunikacyjnej miasta i nie powinny zostać 

uwzględnione. Lokalny charakter wniosków nie uzasadnia potrzeby przeprowadzenia zmian 

studium lub planów miejscowych. 

Niewielka ilość złożonych wniosków wskazuje, że ustalenia obowiązujących planów miejscowych 

spełniają oczekiwania właścicieli nieruchomości i nie ma podstaw do podejmowania działań w celu 

zmiany ustaleń tych planów. 

Wyjątek stanowi wniosek oznaczony w tabeli nr 9 (złożony przez Urząd miejski w Makowie 

Mazowieckim), którego uwzględnienie będzie miało istotny wpływ na realizację polityki 

przestrzennej miasta oraz koszty jakie poniesie miasto wskutek realizacji obowiązujących planów 

miejscowych. Przystąpienie do zmiany planów ze względu na proponowane w nim zmiany układu 

komunikacyjnego miasta jest uzasadnione. 
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VII. Wnioski wynikające z oceny 

Cały obszar miasta Maków Mazowiecki jest objęty obowiązującymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Planu miejscowe lub ich zmiany zostały uchwalone w ostatnich latach, za 

wyjątkiem planu miejscowego dla sektora E oraz kilku planów miejscowych obejmujących punktowe 

tereny ograniczone przestrzennie do jednej działki ewidencyjnej lub grupy sąsiadujących ze sobą 

działek. Projekt planu miejscowego dla sektora E zakończył procedurę planistyczną i jest 

przygotowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim. Uchwalenie tego planu 

spowoduje, że 90% powierzchni miasta będzie pokryte aktualnymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Pozostałe 10% powierzchni miasta objęte będzie planami sporządzonymi we 

wcześniejszych okresach. Są to głównie planu punktowe, o których wspomniano wcześniej. W tej 

kategorii terenów znajdują się również obszary położone w sektorze C, dla którego Wojewoda 

Mazowiecki uchylił cześć ustaleń, głównie z powodu niezachowania odległości normatywnej 

zabudowy od wału przeciwpowodziowego. W przypadku tego obszaru korzystniejszym dla gminy 

będzie zachowanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 

Mazowiecki – sektor C, uchwalonego w 2003 r. Przystąpienie do uwzględnienia uwag Wojewody 

mazowieckiego spowodowałoby istotne ograniczenia w możliwościach zagospodarowania „Starego 

Miasta”. 

Niniejsza ocena wykazała, że wszystkie plany miejscowe w mieście zachowują zgodność z 

przepisami prawa. Różnice pomiędzy ich ustaleniami a przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778) oraz innych aktów 

prawa mających wpływ na tok sporządzania planu miejscowego powstały po ich uchwaleniu w 

wyniku zmian ustaw oraz orzecznictwa sądowego. Różnice te nie są jednak tak istotne, że 

realizacja ustaleń planów nie będzie możliwa. Dostosowanie ustaleń planów do zmienionych 

przepisów ustaw może nastąpić dopiero w momencie przystąpienia do ich zmiany w skutek innych 

uzasadnionych przyczyn, wynikających m. in. ze zmiany uwarunkowań przestrzennych 

warunkujących rozwój zagospodarowania terenów objętych ich granicami. Projekt planu 

miejscowego dla sektora E jest w pełni zgodny z obecnie obowiązującymi prawa i powinien zostać 

uchwalony w najbliższym czasie. 

Ustalenia planów miejscowych zachowują zgodność z obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Występujące różnice pomiędzy ustaleniami tych 

dokumentów mają charakter lokalny i są dopuszczone ustaleniami studium. Nie powodują one 

bezpośredniej konieczności przystępowania do zmian tych dokumentów z powodu ich wzajemnej 

niezgodności. Studium podobnie jak obowiązujące planu miejscowe zachowuje zasadnicza 

zgodność z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi 

przepisami prawa. Różnice dotyczą jedynie zasięgu granic obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią. Nowe granice tych obszarów powinny zostać uaktualnione w momencie podjęcia prac 

nad zmianą studium. Do tego czasu przepisy z zakresu prawa wodnego nie obligują gminy do 

zmiany studium z powodu wyznaczenia nowych granic tych obszarów. Podjęcie zmiany studium i 

uwzględnienie zasięgu tych granic będzie powodowało również konieczność zmiany ustaleń 

obowiązujących planów dla terenów położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Powodem do zmiany studium może być gminny program rewitalizacji, w przypadku braku jego 
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zgodności z ustaleniami obowiązującego obecnie  studium. Przepisy Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) wprowadzają w tym przypadku konieczność 

zmiany studium, a co za tym idzie również obowiązujących planów miejscowych. 

Kierunki rozwoju miasta wskazane w studium spełniają zasadniczo zapotrzebowanie miasta na 

tereny inwestycyjne. Analiza demograficzna miasta wskazuje jedynie na zbyt duża powierzchnię 

rezerw terenowych przewidzianych do rozwoju funkcji mieszkaniowych. Prognoza demograficzna 

wskazuje na zmniejszenie liczby mieszkańców miasta w najbliższych latach. Utrzymywanie tak 

dużych rezerw mieszkaniowych w tym kontekście nie ma  uzasadnienia. Analizę zasadności 

przyjętych rezerw terenowych w studium należy przeprowadzić przy ewentualnej zmianie studium. 

W przypadku podjęcia tej procedury należy zwrócić również uwagę na przyjęte w studium wskaźniki 

i parametry urbanistyczne, stanowiące wytyczne do planów miejscowych. Doprecyzowaniu powinno 

podlegać również wytyczenie w mieście terenów  mieszkaniowo – usługowych i usługowo – 

mieszkaniowych. Rozgraniczenie tych terenów nie jest w studium dostatecznie wyjaśnione i 

powoduje trudności interpretacyjne przy sporządzaniu planów miejscowych. Analizie powinien 

podlegać również południowy obszar miasta (sektor D, rejon oczyszczalni ścieków), w którym 

wyraźny jest konflikt przestrzenny pomiędzy istniejącym użytkowaniem produkcyjnym związanym z 

przetwarzaniem i składowaniem odpadów oraz wyznaczonymi rezerwami terenowymi na funkcje 

mieszkaniowe jednorodzinne. 

Stopień wykorzystania planów miejscowych obowiązujących w mieście jest niski. Wydawane 

decyzje pozwolenia na budowę mają punktowy charakter i nie są skupione w większych obszarach. 

Stan ten powoduje, że nie ma uzasadnienia zmiana planów czy studium mająca na celu 

powiększenie terenów inwestycyjnych na tereny zachowane w funkcji rolniczej lub ekologicznej. 

Brak wykorzystania jest przyczyną do ponownego określenia zapotrzebowania miasta na cele 

inwestycyjne w przypadku podjęcia przez miasto działań na rzecz zmiany studium. Bilans terenów 

oraz zapotrzebowanie miasta na rezerwy terenowe będzie wynikać w tym przypadku bezpośrednio 

z przepisów art. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778). 

VIII. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych 

Działaniem priorytetowym miasta w chwili obecnej powinno być uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor E. Plan ten o czym 

wspominano we wcześniejszych rozdziałach analizy zakończył procedurę planistyczna i może 

zostać przedstawiony Radzie Miejskiej do uchwalenia. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie 

uchwalenia tego planu spowodowałoby, że cały obszar miasta zastałby pokryty planami 

miejscowymi spełniającymi wymogi obowiązujących obecnie przepisów prawa. Analiza pozostałych 

ustaleń planów miejscowych oraz wniosków o zmianę ich ustaleń nie powoduje bezpośredniej 

konieczności przystąpienia do ich zmiany. 

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego może nastąpić natomiast w skutek niemożliwej 

do przewidzenia obecnie zmiany uwarunkowań przestrzennych wpływających na warunki 

zagospodarowania terenów w mieście Maków Mazowiecki. Uwarunkowania te mogą obejmować m. 
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in. ważny interes publiczny, kolejne zmiany w przepisach prawa lub możliwość realizacji inwestycji 

strategicznych dla rozwoju miasta. W przypadku przystąpienia do zmiany planów miejscowych 

należy uwzględnić wnioski wymienione w rozdziale VII niniejszej prognozy oraz doprowadzić do 

pełniej zgodności ich ustaleń z obowiązującymi przepisami prawa oraz orzecznictwem sądowym, w 

tym w zakresie wskazanym w Rozdziale II niniejszej oceny. 
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