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7, art. 42 ust. 1 i art. 88 ust. 1 Konstytucji. Nie 
morna więc przyjąć, re jakikolwiek akt more wej[ć 
w rycie z mocą wsteczną. 

Przedmiotową uchwaEą Rada Miejska w Trzemesz-
nie wprowadza zasady i tryb przyznawania, wstrzy-
mywania i pozbawiania oraz wysoko[ci stypendiów 
sportowych finansowanych 

ze [rodków budretu gminy Trzemeszno. W ocenie 
organu nadzoru nie ma podstaw, 

by przepisom tym nadać moc wsteczną, a wręcz 
przeciwnie dziaEanie takie stanowiEoby istotne naru-
szenie prawa, gdyr doprowadziEoby do sytuacji, re 
regulacje zawarte 

w przedmiotowej uchwale miaEyby zastosowanie 
do zdarzeG zaistniaEych przed upublicznieniem tre[ci 
uchwaEy, a więc adresaci nie mieliby morliwo[ci za-
poznania się z jej tre[cią a będą zmuszeni do prze-
strzegania zawartych w niej postanowieG. 

Problem nadawania przepisom mocy wstecznej 
byE wielokrotnie analizowany w orzecznictwie Try-
bunaEu Konstytucyjnego. Po wej[ciu w rycie obec-

nie obowiązującej Konstytucji TrybunaE podkre[laE, 
re zasada niedziaEania prawa wstecz znalazEa bez-
po[redni wyraz w szczegóEowych postanowieniach 
konstytucji, wskazując na art. 88 ust. 1. 

Na marginesie organ nadzoru pragnie podkre[lić, 
re bEędem jest wprowadzanie w przepisie koGco-
wym aktu normatywnego zwrotu ｧUchwaEa wcho-
dzi w rycie z dniem, z mocą od dniaｦ 

W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z 
dwiema wykluczającymi się normami prawnymi. 

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono, jak w 
sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu za po[rednictwem Wojewody Wielkopolskie-
go w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam

niewarno[ć w caEo[ci uchwaEy L/361/2010 z 
dnia 26 sierpnia 2010r. Rady Miejskiej w Grodzisku 
Wielkopolskim w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu obejmującego 
dziaEki  -391/2; 392/2; 392/3; 393/2; 393/3; 393/4; 
393/5; 394/1; 394/2; 395; 396/1; 396/2; 396/3; 
397/1; 397/2; 398/3; 399/1; 400/1; 401/5; 401/7; 
402/3; 403/1; 404/1; 405/1; 406/3; 406/4; 406/5; 
428/4; 428/5; 428/8; 428/10; 428/13 i 428/15 po-
Eoronego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. SEo-
wiaGskiej - ze względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2010r. Rady Miejska w Grodzi-
sku Wielkopolskim podjęEa uchwaEę Nr L/361/2010 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego dziaEki 391/2; 
392/2; 392/3; 393/2; 393/3; 393/4; 393/5; 394/1; 
394/2; 395; 396/1; 396/2; 396/3; 397/1; 397/2; 
398/3; 399/1; 400/1; 401/5; 401/7; 402/3; 403/1; 

404/1; 405/1; 406/3; 406/4; 406/5; 428/4; 428/5; 
428/8; 428/10; 428/13 i 428/15, poEoronego w 
Grodzisku Wielkopolskim przy ul. SEowiaGskiej .

UchwaEa wraz z dokumentacja planistyczną dorę-
czona zostaEa Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 
27 grudnia 2010 roku. UchwaEę podjęto na podsta-
wie 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2010 roku Nr 142, poz. 1591 z pópniejszymi zmia-
nami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz uchwaEy Nr 
XXX/231/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielko-
polskim z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu obejmującego 
dziaEki 391/2; 392/2; 392/3; 393/2; 393/3; 393/4; 
393/5; 394/1; 394/2; 395; 396/1; 396/2; 396/3; 
397/1; 397/2; 398/3; 399/1; 400/1; 401/5; 401/7; 
402/3; 403/1; 404/1; 405/1; 406/3; 406/4; 406/5; 
428/4; 428/5; 428/8; 428/10; 428/13 i 428/15, 
poEoronego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. SEo-
wiaGskiej.

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy stwierdziE, co następuje.

W związku z wej[ciem w rycie w dniu 17 lipca 
2010 r. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
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z dnia 25 stycznia 2011 r.



rozwoju usEug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 
106, poz. 675, zwanej dalej ｧustawą ukeｦ) zosta-
Ea znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. W art. 17 pkt 6 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dodano obowiązek uzyskania opinii Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomuni-
kacji o projekcie planu.

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam brak wystąpienia do Prezesa Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej o opinię w zakresie telekomu-
nikacji. Stwierdzić przy tym nalery, re wykonanie 
czynno[ci w zakresie zaopiniowania projektu planu 
z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 
konsekwencji more wpEynąć na ustalenia w nim za-
warte.

Brak wystąpienia do Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej stanowiEo naruszenie art. 17 pkt 6 
litera d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w brzmieniu obowiązującym w dniu 
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzenne-
go. W aktualnym stanie prawnym jest to naruszenie 
art. 17 pkt 6 litera a tiret 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. W zakresie trybu 
sporządzenia planu wskazuję ponadto na naruszenie 
przepisów: § 12 pkt 2, 3, 9, 14 i 20 rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 
r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 164, poz. 1587, zwanego dalej rozporządze-
niem) poprzez nieprzedstawienie w dokumentacji 
planistycznej: dowodów potwierdzających datę 
ogEoszenia prasowego i obwieszczenia o przystąpie-
niu do sporządzenia planu oraz jego wyEorenia do 
publicznego wglądu, dowodu doręczenia zawiado-
mienia o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz 
dowodu przekazania projektu planu do uzgodnienia 
wEa[ciwym organom wojskowym, ochrony granic 
oraz bezpieczeGstwa paGstwa, a takre informacji o 
skEadzie zespoEu autorskiego projektu planu wraz z 
aktualnym za[wiadczeniem w wpisie na listę czEon-
ków wEa[ciwej izby samorządu zawodowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy w pla-
nie okre[la się obowiązkowo zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej, w[ród których - wg § 4 
ust. 9 rozporządzenia - winno okre[lić się m.in. ilo[ć 
miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci mieszkaG 
lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzchni obiektów 
usEugowych i produkcyjnych.

Pomimo ustalenia w planie terenów zabudowy 
produkcyjnej, skEadów i magazynów, zabudowy 
usEugowej - nie dopeEniono obowiązku wynikającego 
z ww. przepisów z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy i §4 
ust. 9 rozporządzenia w ten sposób, re nie okre[lo-
no dla nich wymaganej ilo[ci miejsc parkingowych.

W my[l § 7 pkt 1 rozporządzenia rysunek planu 
powinien zawierać m.in. wyrys ze studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go z oznaczeniem granic obszaru objętego planem . 

PowoEany przepis § 7 pkt 1 rozporządzenia naru-
szono w ten sposób, re na wyrysie ze studium nie 
okre[lono tych granic. Wskazuję ponadto na nastę-
pujące nie[cisEo[ci, wewnętrzne sprzeczno[ci bądp 
niejasne ustalenia na rysunku oraz w tek[cie planu:

sformuEowanie o ｧpozostawieniu w dotychcza-
sowym przeznaczeniuｦ czę[ci terenu stanowiące-
go  drogę gminną oraz parkingi bez uwzględnienia 
faktu, re zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy - wej[cie 
w rycie planu miejscowego powoduje utratę mocy 
obowiązującej innych planów lub ich czę[ci odno-
szących się do objętego nim terenu;

niezrozumiaEe lub niedookre[lone zapisy § 6 pkt 
1 uchwaEy (ｧprzewidują morliwo[ć Eączenia dzia-
Eekｦ) i §10 pkt 5 (... wprowadza się zieleG ...ｦ). Nie-
[cisEo[ci, wewnętrzne sprzeczno[ci bądp niejasne 
ustalenia na rysunku oraz w tek[cie planu stanowią 
naruszenie przepisów rozporządzenia Prezesa rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ｧZa-
sad techniki prawodawczejｦ (Dz. U. Nr 100, poz. 
908), co w niektórych przypadkach prowadzi do 
bEędnego odczytu ustaleG planu bądp uniemorliwia 
prawidEowo interpretację jako aktu prawa miejsco-
wego, na podstawie którego wydaje się m.in. decy-
zje administracyjne .

Zgodnie z tre[cią art. 28 ust.l ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarówno 
naruszenie ｧzasad sporządzaniaｦ jak i ｧtrybu sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego｣ pozwala na stwierdzenie niewarno[ci 
takiej uchwaEy.

W przypadku naruszenia zasad sporządzania pla-
nu naruszenie nie musi mieć charakteru istotnego 
oznacza to, re karde naruszenie zasad sporządzania 
planu skutkuje stwierdzeniem niewarno[ci uchwa-
Ey w caEo[ci lub w czę[ci (wyrok NSA W-wa z 
25.05.2009r. II OSK 1778/08) .

Stwierdzone wyrej naruszenia zasad sporządze-
nia planu przesądzają o konieczno[ci uniewarnienia 
uchwaEy w caEo[ci. Biorąc powyrsze pod uwagę 
orzeczono jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie nadzorcze more być zaskarrone z 
powodu niezgodno[ci z prawem do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 
dni od dnia doręczenia, za po[rednictwem Wojewo-
dy Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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