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Białystok, 25 lipca 2019 r.
WOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

NK-II.4131.89.2019.BG

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XII/165/19 

w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Białegostoku, która wpłynęła do organu nadzoru w dniu 25 czerwca 2019 r. i z urzędu poddana 

została kontroli legalności, która wykazała, że przy jej podjęciu naruszono w sposób istotny 

obowiązujące przepisy prawa.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 10 lipca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie 

nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności. 

W dniu 17 lipca 2019 r. do organu nadzoru wpłynęły wyjaśnienia Prezydenta Miasta 

Białegostoku, w których szczegółowo odniesiono się do przedstawionych w zawiadomieniu 

o wszczęciu postępowania nadzorczego zarzutów dotyczących zapisów uchwały.

Po dokonaniu ich analizy, organ nadzoru odstępuje od sformułowanego zarzutu naruszenia art. 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1945). 

Powyższe nie ma wpływu jednak na zakres uchwały objęty rozstrzygnięciem nadzorczym, 

gdyż w pozostałym zakresie Wojewoda Podlaski nie podziela argumentacji przedstawionej                         

w przedłożonym piśmie, a tym samym podtrzymuje swoje stanowisko co do konieczności 

stwierdzenia nieważności uchwały w całości. 

Materialnoprawną podstawą podjęcia ww. uchwały jest art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), 

który w zdaniu pierwszym stanowi, że studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie 
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o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 9, tj. uwag wniesionych do projektu 

studium, które nie zostały uwzględnione przez organ wykonawczy gminy. 

Powyższy przepis niewątpliwie przyznaje radzie gminy kompetencję do uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Podjęcie uchwały 

w tym przedmiocie musi się jednak odbywać z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę 

norm dotyczących zarówno procedury poprzedzającej wydanie aktu, jak i jego treści. 

Uchybienie tym normom skutkuje – w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym – nieważnością wadliwie uchwalonego studium. Zgodnie 

z treścią przywołanej regulacji, przesłanką do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest istotne naruszenie 

zasad jego sporządzania, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie 

właściwości organów w tym zakresie. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych przyczyn, 

obliguje organ nadzoru do wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwie uchwalonego studium.

W przypadku oceny zgodności z prawem uchwały w przedmiocie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego istotne jest zbadanie trybu jego uchwalenia. Tryb 

procedury uchwalania studium odnosi się do kolejno podejmowanych czynności planistycznych, 

określonych przepisami ustawy, gwarantujących możliwość kontroli legalności podejmowanych 

rozwiązań i sposobu dokonywania rozstrzygnięć organu sporządzającego studium, a także 

uzyskiwanych wymaganych prawem opinii i uzgodnień. Niewłaściwe lub niepełne wykonanie 

danej czynności proceduralnej jest naruszeniem trybu sporządzania studium.

Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

traktowany jest jako przesłanka materialnoprawna legalności przyjętej przez radę gminy uchwały. 

Za istotne naruszenie trybu sporządzania studium należy rozumieć takie naruszenie prawa, które 

prowadzi do sytuacji, w których przyjęte ustalenia planistyczne są odmienne od tych, które 

zostałyby podjęte, gdyby nie naruszono trybu sporządzania aktu planistycznego (wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010 r., sygn. akt IV 

SA/Wa 2027/10).

Pojęcie natomiast „zasad sporządzania aktu planistycznego" należy interpretować jako 

wartości i merytoryczne wymogi kształtowania polityki przestrzennej przez uprawnione organy. 

Zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczą innej problematyki – merytorycznej, związanej 

ze sporządzaniem aktu planistycznego, a więc: zawartości aktu planistycznego (część tekstowa i 

graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji 

planistycznej. W przypadku studium jego zawartość (część tekstowa i graficzna) określa art. 9 ust. 

2 ustawy planistycznej, natomiast przedmiot (a więc ustalenia) określa art. 10 ust. 1 i 2 ustawy.
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przy sporządzaniu studium uwzględnia się w szczególności bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy planistycznej.

Wyniki powyższego bilansu, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowią 

podstawę określenia: kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów oraz kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów 

(w tym terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów wyłączonych spod zabudowy).

Natomiast z analizy części tekstowej i rysunkowej części Studium, tj. „Uwarunkowań” 

wynika, że bilans terenu został dokonany bez zachowania wymogów art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy 

planistycznej. Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

(ZiWS) wyznaczono w sposób uogólniony, wyznaczając jeden taki obszar w skali całego miasta 

w jego granicach administracyjnych (vide Rycina 57). Tym samym nie zidentyfikowano na mapie 

żadnej z kategorii terenów wyznaczonych w części tekstowej Studium (CS- terenów centrum 

śródmiejskiego, UP- terenów usług publicznych, AG – terenów aktywności gospodarczej, MW, 

MS, MN – terenów zabudowy mieszkaniowej, odpowiednio :o wysokiej, średniej i niskiej 

intensywności).

W ocenie organu nadzoru warunkiem koniecznym dokonania bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę jest graficzne wyodrębnienie obszarów ZiWS a następnie 

oszacowanie chłonności rozumianej jako możliwość lokalizowania nowej zabudowy w tak 

wyodrębnionych obszarach, wyrażonej w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale 

na funkcje zabudowy, z uwzględnieniem kategorii terenów (CS, UP, AG, MW, MS, MN) 

i przypisanych tym kategoriom współczynników (str. 191 i 192 tekstu Studium).

Należy zwrócić uwagę, że wyznaczony w uchwalonym Studium obszar „A” (o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej) w rzeczywistości składa się 

z kilkunastu obszarów charakteryzujących się w pełni wykształconą zwartą strukturą 

funkcjonalno-przestrzenną, różniących się między sobą kategoriami terenów, powierzchnią, 

intensywnością zabudowy oraz stopniem spełnienia kryteriów (współczynników) przyjętych dla 

poszczególnych kategorii terenów.

Przykładem takiego zróżnicowania są np. obszary ZiWS z kategorią CS – zabudową 

centrum śródmiejskiego (wewnątrz tzw. obwodnicy śródmiejskiej), gdzie poszczególne fragmenty 

tego centrum, możliwe do jednoznacznego przestrzennego wyodrębnienia, charakteryzują się 

różnym sposobem, charakterem oraz intensywnością zabudowy, a tym samym różnią się 

chłonnością rozumianą jako możliwość lokalizowania w ich obrębie nowej zabudowy.

Brak takiego rozróżnienia obszarów ZiWS uniemożliwia poprawne dokonanie bilansu 

a tym samym poprawne opracowanie i przyjęcie w studium w oparciu o taki bilans, jak 
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wspomniano wyżej, kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów, a także kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów, 

w tym terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów wyłączonych spod zabudowy.

Potwierdzeniem słuszności powyższego jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1608/17, gdzie Sąd stwierdził m.in. że według art. 10 

ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium uwzględnia 

się uwarunkowania wynikające w szczególności z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

uwzględniając w szczególności bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Dla oznaczenia 

wagi i znaczenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w przyjęciu określonych 

rozwiązań przypisanych przez ustawodawcę ma szczegółowa regulacja w art. 10 ust. 5 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przesądza to o zakwalifikowaniu do zasad 

sporządzenia studium, sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Sporządzenie bilansu terenów ma wpływ na treść rozwiązań przyjętych w studium, w tym 

na określenie dla wyznaczonego terenu maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy. 

Przyjęty w uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Białegostoku sposób kształtowania jego ustaleń w sposób istotny narusza 

wymogi określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d w związku z art. 10 ust. 5 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jako istotne naruszenie zasad sporządzania 

tego dokumentu stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały w trybie art. 28 ustawy.

W załączniku Nr 5 do kwestionowanej uchwały, w pkt 1 ujęto rozstrzygnięcie Rady 

Miasta Białystok w odniesieniu do części uwag wniesionych na etapie wyłożenia projektu 

studium do publicznego wglądu, nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta.

W załączniku zawarto zapis o nieuwzględnieniu w części tych uwag przez Radę Miasta, 

co tym samym oznacza, że w części te uwagi przez Radę Miasta zostały uwzględnione.

Takie rozstrzygnięcie Rady jest dla Prezydenta Miasta, jako organu sporządzającego 

projekt studium, zobowiązaniem do powtórzenia procedury w zakresie uwzględnionej części 

uwag w trybie art. 11 ustawy planistycznej, w tym do dokonania stosownych korekt 

w zapisach planistycznych oraz ponownego wyłożenia tak zmienionego projektu studium 

do publicznego wglądu. Dopiero bowiem brak uwag do tego projektu studium miasta stanowić 

może podstawę do uchwalenia tego dokumentu studium przez Radę Miasta Białystok.

Rozstrzygnięcie jedną uchwałą o uwzględnieniu części uwag i jednocześnie uchwalenie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku bez 

dokonania stosownej korekty wynikającej z tego uwzględnienia oznacza, że pod względem 

formalno-prawnym rozstrzygnięcie o częściowym uwzględnieniu uwag przez Radę Miasta nie 
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zostało odwzorowane w uchwalonym studium w wymaganej procedurze planistycznej tj. zgodnie 

z art. 11 ustawy planistycznej.

W istocie zatem przedmiotowa uchwała nie powinna być uchwalona w takim kształcie, 

gdyż część uwag uwzględnionych  przez Radę Miasta powinna zostać ujęta w ww. dokumencie 

jakim jest studium i poddana stosownej procedurze celem ponownego wyłożenia i uchwalenia 

przez Radę.

Należy zaznaczyć, że procedura planistyczna jest procedurą sformalizowaną, w której 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyznacza zakres i kolejność czynności 

proceduralnych wymaganych przy sporządzaniu studium. Sformalizowane, również w chronologii 

podejmowanych działań, uregulowania tej procedury z jednoczesną sankcją nieważności uchwały 

w przypadku istotnego naruszenia trybu uchwalania studium, prowadzi do wniosku, że celem 

procedury planistycznej jest między innymi zagwarantowanie ochrony interesu prawnego 

społeczeństwa przy wykonywaniu przez gminę władztwa planistycznego. Ustawodawca 

zagwarantował bowiem rzeczywistą, a nie pozorną ochronę przez ściśle określoną procedurę oraz 

skutek jej niezachowania w postaci stwierdzenia nieważności podjętej uchwały.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w stosunku 

do całości uchwały Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok w sprawie studium uwarunkowań 

i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku, jako naruszającej art. 28 ust. 

1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tj. podjętej z istotnym naruszeniem 

zasad i trybu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego. 

Na wydane rozstrzygnięcie nadzorcze służy Gminie prawo wniesienia skargi 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody 

Podlaskiego, w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymuje:

Rada Miasta Białystok

                                                                                 Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Zofia Silwonik
Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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