
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.57.2016.17 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 marca 2016 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. 

poz.1515  z późn. zm.). 

orzekam 

nieważność uchwały Nr XVII/82/2016   Rady Miejskiej w Stawiszynie  z dnia  27 stycznia   2016r. w 

sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi 

Zbiersk Cukrownia”  - ze względu na istotne naruszenie prawa 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XVII/82/2016  z dnia 27 stycznia 2016r.  Rady Miejskiej w Stawiszynie została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu 05 lutego 2016r. 

Jako podstawę prawną uchwały powołano art.18 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015,poz.1515 ze zm.)  art.20  ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U . 

z 2015r. poz.909 ze zm.) 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały –organ nadzoru stwierdził, co 

następuje: 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o 

różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, do czego odnoszą się także przepisy § 4 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587) na 

mocy których ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać m. in. określenie przeznaczenia 

poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania. 

W odniesieniu do omawianego planu organ nadzoru stwierdza, że w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały, dla 

wyznaczonych w planie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej 

oznaczonych jako 3MN/U i 5MN/U, ustalono ”możliwość lokalizowania obiektów budowlanych wyłącznie 

po przełożeniu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV zlokalizowanej 

na terenie 3MN/U oraz wyłącznie po przełożeniu istniejącego kolektora sanitarnego k500 i przełożeniu 

istniejącej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, zlokalizowanych na terenie 5MN/U”. 

Na podstawie przytoczonego zapisu należy stwierdzić, że w odniesieniu do terenów oznaczonych jako 

3MN/U i 5MN/U ich sposób zagospodarowania uzależnia się od wykonania innej, zależnej od innego 
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podmiotu, niezwiązanej z ustalonym przeznaczeniem terenu inwestycji, w tym przypadku od przebudowy 

sieci infrastruktury technicznej. 

Tak sformułowane ustalenia w związku z brakiem jednoznacznie ustalonego przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenów powodują naruszenie zasad sporządzenia planu w zakresie regulowanym 

przepisem  art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy oraz § 4 pkt 1ww. rozporządzenia. 

Zaznaczyć należy, że akt prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, musi spełniać szereg 

ustawowych wymogów. Zawarte w nim normy, poprzez swoją budowę, winny zapewnić jednoznaczność w 

ich odbiorze przez wszystkich adresatów jego zapisów, jak również gwarantować wysoki stopień 

przewidywalności skutków realizacji tych zapisów. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać ww. zapisy planu miejscowego za wadliwe, albowiem nie 

ustalają one w sposób jednoznaczny przeznaczenia terenów oznaczonych wskazanym symbolem. 

Przeznaczenie terenów zostało w tym przypadku uzależnione od woli podmiotu innego niż gmina tj. 

inwestora oraz gestora sieci infrastruktury technicznej, którzy to na przedmiotowych terenach mogą ale nie 

muszą przebudować linie elektroenergetyczne czy kolektory sanitarne. Sformułowanie w ten sposób ustaleń 

planu stwarza stan niepewności co do ostatecznego przeznaczenia terenów nie tylko w stosunku do 

właścicieli nieruchomości objętych tym planem, ale także właścicieli nieruchomości bezpośrednio 

sąsiadujących z obszarem objętym planem. Tymczasem określone w planie miejscowym przeznaczenie 

terenu powinno być jednoznaczne i nie może budzić wątpliwości co do sposobu zagospodarowania danego 

terenu już z chwilą wejścia planu w życie (por. wyrok NSA z 08 sierpnia 2012 r. sygn. akt II OSK 1334/12). 

Tym samym Rada Gminy nie może scedować swoich kompetencji w zakresie ustalania przeznaczenia 

terenów na podmioty inne niż gmina (np. gestorów mediów). 

Przepisy ogólne ustawy, w szczególności art. 4 ust. 1, stanowią iż ustalenia planu winny ograniczać się do 

ustalenia m.in. przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji, celu publicznego. Szczegółowy, zamknięty 

katalog obowiązkowego oraz fakultatywnego zakresu ustaleń planu zawierają natomiast przepisy art.15 ust. 

2 i ust. 3 ustawy. 

W odniesieniu do ww. przepisów ustawy zakwestionować należy wprowadzenie zapisów: 

- w § 8 ust. 2 pkt 45 uchwały, w którym „ustala się obowiązek przełożenia istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, na warunkach i w uzgodnieniu z administratorem sieci 

elektroenergetycznej”, 

- w § 8 ust. 2 pkt 46 uchwały, w którym „ustala się obowiązek przełożenia istniejącego kolektora sanitarnego 

k500, na warunkach i w uzgodnieniu z administratorem kolektora sanitarnego”. 

W kontekście powyższych ustaleń uznać należy, że mając na uwadze  wymogi art. 4 ust. 1,  art. 14 ust. 

1 czy też art. 15 ustawy, ich zamieszczenie w uchwale stanowi przekroczenie właściwości organów 

sporządzających i uchwalających plan i nadinterpretację samego celu uchwalania planów, określonego w 

prawie. 

Ponadto w § 7 ust. 2 pkt 20 oraz § 8 ust. 2 pkt 21 uchwały wprowadzono „zakaz sytuowania budynków 

mieszkalnych bądź mieszkalno – usługowych przy granicy sąsiednich działek budowlanych bądź w 

odległości mniejszej niż 3 m od granicy sąsiednich działek budowlanych”. W kontekście przytoczonych 

zapisów należy podkreślić, że zależności wynikające z sytuowania budynków względem granic z 

sąsiednimi działkami budowlanymi określone zostały w przepisach § 12 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1409 ze zm.) ww. rozporządzenie Ministra Infrastruktury zalicza się do przepisów techniczno – 

budowlanych, od których – w myśl art. 9 ust. 1 tejże ustawy – w przypadkach szczególnie uzasadnionych 

dopuszcza się odstępstwo. 

 W świetle powyższych okoliczności należy zauważyć, że plan zagospodarowania 

przestrzennego, jako akt prawa miejscowego, jest usytuowany wśród źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), a zatem pozostawać powinien w zgodzie z konstytucją, 

ustawami i aktami podustawowymi. Organy gminy stanowiące prawo miejscowe, w tym plany 

zagospodarowania przestrzennego, związane są bowiem zasadą praworządności wyrażoną w art. 7 
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Konstytucji RP, co oznacza, że mają obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Uchwała w 

sprawie planu została podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, jest aktem prawnym powszechnie 

obowiązującym na obszarze gminy i stąd też powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane są 

przepisom powszechnie obowiązującym. Nie może ona pozostawać w sprzeczności z aktami prawnymi 

wyższego rzędu. Przepisy gminne nie mogą także zawierać powtórzeń ustawowych, ani też ich 

modyfikować lub uzupełniać, gdyż jest to niezgodne z zasadami legislacji. Tak więc regulowanie przez 

gminę w inny sposób tego, co zostało już zamieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa 

w istotnym stopniu narusza porządek prawny. Nadmienić można w tym przypadku, że stanowisko takie 

znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych, a podzielił je m. in. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, stwierdzając w wyroku Sygn. akt II SA/Po 620/13 z dnia 

15 października 2013 r., że „ustawodawca nie przyznał organom gminy kompetencji do stanowienia 

wszelkich norm prawnych, lecz jedynie kompetencję do precyzowania rozwiązań zawartych w ustawach. 

Tym samym organy gminy nie mogą zmieniać lub uchylać przepisów zawartych w źródłach prawa 

powszechnie obowiązującego, o jakich mowa w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP”. 

Mając na uwadze przytoczone okoliczności faktyczne i prawne stwierdzić należy, że Rada Miejska w 

Stawiszynie podejmując przedmiotową uchwałę rażąco naruszyła prawo, dlatego  należało orzec jak w 

sentencji. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu, z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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