
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.120.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), 

stwierdzam nieważność § 6 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie uchwały Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Ełk 

z dnia 25 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu pn. „Podgrodzie” k/ Ełku 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Ełk, powołując jako podstawę prawną art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 15 ust. 2, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2015r. poz.199 z późn.zm), podjęła w dniu 25 marca 2016r. uchwałę Nr XXV/169/2016 w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. „Podgrodzie” k/Ełku. 

W trakcie badania wyżej wymienionej uchwały, organ nadzoru stwierdził, iż postanowienia §6 ust. 2 zdanie 

pierwsze i drugie uchwały, naruszają obowiązujące prawo, a w szczególności art.15 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 1 ww ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie 

terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach gospodarowania  

(np. tereny zabudowy zagrodowej i tereny infrastruktury technicznej). Tymczasem w §6 ust. 2 uchwały 

postanowiono, iż „Dopuszcza się budowę stacji transformatorowej w pasie drogowym drogi wewnętrznej  

lub na terenach obszarów funkcjonalnych wyodrębnionych na rysunku planu. Uznaje się też za zgodne 

z planem wydzielenie odpowiedniej dostępnej z drogi działki pod lokalizację stacji transformatorowej.” 

Podkreślić należy, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem szczególnym, gdyż 

zawiera normy planowe, tj. normy określające zamierzone do osiągnięcia cele. Pod pojęciem „przeznaczenia 

terenu” należy zatem rozumieć określenie na przyszłość celu, któremu dany teren ma służyć. Postanowienia § 6 

ust. 2 zdanie pierwsze i drugie uchwały, nie wypełniają podstawowych wymogów ustawowych co do 

jednoznacznego przeznaczenia danego terenu. Zawarte w nich ustalenia planu są nieczytelne i mogą oznaczać 

niedopuszczalne przemieszczenie różnych funkcji na tym terenie oraz prowadzić do sytuacji nierozgraniczenia 

terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a nadto prowadzić do konfliktów 

w zagospodarowaniu danego terenu.  Tego typu ustalenia powodują przy tym swojego rodzaju niepewność 

planistyczną, bo to czy i gdzie ostatecznie zlokalizowana będzie stacja transformatorowa, zadecyduje inny 

podmiot (organ lub władający nieruchomością itp.) w bliżej nieokreślonej procedurze. Mając na uwadze 

funkcję regulacyjną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jego charakter prawa powszechnie 

obowiązującego, do którego tworzenia mają zastosowanie zasady techniki prawodawczej, a także  skutkujący 

między innymi tym, że plan miejscowy może stanowić podstawę rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, 

uzasadnione jest twierdzenie, że już sam sposób zakodowania norm w uchwale, uniemożliwiający 

jednoznaczne określenie przeznaczenia terenów, przesądza o sprzeczności kwestionowanych przez organ 

nadzoru postanowień z art. 15 ust.2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy 

zawarte w aktach prawa miejscowego, które wspólnie z regulacjami ustawowymi stanowią podstawę do 

dekodowania norm prawnych, podlegających konkretyzacji w ramach procesów stosowania prawa, a tym 
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samym w konsekwencji do ingerowania w sferę prawną osób będących adresatami działań administracji, 

powinny być redagowane w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych (tak WSA 

w Krakowie w wyroku z dnia 16 czerwca 2008r. sygn. akt: II SA/Kr 407/08). 

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 

30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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