
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I – 4131.1.108.2013.11  

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz.1591 ze zm.)   

orzekam   

nieważność § 10 ust. 11 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/287/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 

listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji 

kruszywa, obejmującego działki nr geodezyjny 29 i 207, we wsi Rudki, gmina Trzemeszno -  ze względu na 

istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Przedmiotową uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647).   

Uchwała Nr XXXVIII/287/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 listopada 2012 r. przekazana 

została Wojewodzie Wielkopolskiemu w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 

z dnia 30 stycznia 2013 r.   

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

Na sesji dniu 28 listopada 2012 r. Rada Miejska w Trzemesznie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/287/2012 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, 

obejmującego działki nr geodezyjny 29 i 207, we wsi Rudki, gmina Trzemeszno.   

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że narusza ona przepisy art. 

15 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) bowiem została ona uchwalona z naruszeniem zasad sporządzania aktu 

planistycznego określonych przepisami ww. ustawy, który wymienia obligatoryjne elementy, jakie powinien 

zawierać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.   

W ocenie organu nadzoru w odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 

zakwestionować należy wprowadzenie w § 10 ust. 11 pkt l uchwały zapisów odnoszących się do zasad 

i sposobu transportu kruszywa poprzez drogi publiczne, stanowiące zewnętrzną obsługę komunikacyjną 

obszaru objętego planem.        

Zgodnie z ww. ustaleniem „transport kruszywa poprzez drogi publiczne winien się odbywać zgodnie 

z uwarunkowaniami określonymi w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentem drogi, 

uwzględniając w szczególności nacisk osi na drogę. Przekroczenie określonego prawem dla danej drogi, 

dopuszczalnego nacisku osiowego, wymaga uzyskania pozwolenia jej dysponenta”.   

W kontekście powyższego ustalenia organ nadzoru stwierdza, iż w świetle postanowień wynikających 

z zapisów art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określających zakres zagadnień, 

które winien obejmować plan miejscowy, jego zamieszczenie w uchwale stanowi przekroczenie 
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właściwości organów sporządzających  i uchwalających plan i nadinterpretację samego celu uchwalania 

planów, określonego  w przepisach art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. l ww. ustawy. Zgodnie bowiem z tymi 

przepisami ustalenia planu winny ograniczać się do ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.   

Przekroczenie właściwości organu sporządzającego plan stwierdzić należy ponadto  w kontekście 

odniesienia ww. zapisów § 10 ust. 11 pkt l uchwały do dróg publicznych, znajdujących się poza obszarem 

objętym planem, co pozostaje w sprzeczności z zakresem obszaru nim objętego, wyznaczonego przez Radę 

Miejską w Trzemesznie w uchwale  nr VI/22/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.   

Organ nadzoru stwierdza, że 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.   

Kwestionowana uchwała, jako akt prawa miejscowego podlega szczególnym rygorom prawnym, 

ponieważ jej regulacje dotyczą różnych podmiotów, a w związku z tym zapisy uchwały będącej takim 

aktem powinny być jednoznaczne. Zatem zapisy zawarte w planie powinny być dokładne, jasne i czytelne.   

Organ nadzoru pragnie podkreślić także, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi 

podstawę prawną rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, tak więc jego przepisy powinny być 

redagowane w sposób nie budzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych.   

Wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu nieprawidłowości stanowiące naruszenie zasad sporządzania 

planu zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, powodują 

konieczność stwierdzenia nieważności postanowień wynikających z § 10 ust. 11 pkt 1 uchwały Nr 

XXXVIII/287/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 listopada 2012 r.   

Stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części w zakresie powyższego zapisu jest możliwe 

tylko dlatego, iż w pozostałej części nie zawiera ona uchybień prawnych.   

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak w sentencji.   

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone w terminie 30 dni od jego doręczenia do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.   

 

Wojewoda Wielkopolski   

(-) Piotr Florek   
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