
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.383.2012.AB 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 31 października 2012 r. 

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

Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 

Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) 

stwierdzam nieważność 

§ 2 ust. 9 pkt 3 w zakresie wyrazów „za zgodą zarządcy tego systemu”, 

§ 3 ust. 1 pkt 8 w zakresie wyrazów „za zgodą jej zarządcy”, 

§ 3 ust. 2 pkt 6 w zakresie wyrazów „za zgodą jej zarządcy”, 

§ 3 ust. 6 pkt 5 lit. d w zakresie wyrazów „za zgodą zarządcy drogi” 

uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osinów Dolny w gminie Cedynia. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 września 2012 r. Rada Miejska w Cedyni podjęła m.in. uchwałę Nr XVIII/154/2012 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osinów Dolny w gminie 

Cedynia. 

W toku postępowania nadzorczego prowadzonego w odniesieniu do ww. aktu stwierdzono, iż w części 

wskazanej na wstępie w stopniu istotnym narusza on przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Materialnoprawną podstawę podjęcia ww. uchwały stanowi przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zgodnie z którym 

plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jedno-

cześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna 

oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Powyższa regulacja niewątpliwie przyznaje 

organowi stanowiącemu gminy kompetencję do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, 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. 

W § 2 ust. 9 pkt 3 uchwały Nr XVIII/154/2012 postanowiono, iż odprowadzanie wód opadowych i rozto-

powych następuje „do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej opartego na grawitacyjnym kolektorze 

deszczowym i urządzeniach podczyszczających, zawartych w wyznaczonych w rysunku planu przestrzeniach 

technicznych głównych sieci i urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej, za zgodą zarządcy tego systemu 

lub do szczelnych zbiorników retencyjnych do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji deszczowej”. 
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Przed przystąpieniem do oceny ww. regulacji, wskazać należy, że plan zagospodarowania przestrzennego 

stanowi - zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - akt prawa miej-

scowego, czyli akt powszechnie obowiązujący, zawierający normy bezwzględnie wiążące. Uchwalenie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego - stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorzą-

dzie gminnym - należy do wyłącznej właściwości rady gminy. W konsekwencji, rada, jako organ ustawowo 

powołany do uchwalenia miejscowego planu, uprawniona jest do arbitralnego rozstrzygnięcia o sprawach, któ-

re bezwzględnie w planie muszą zostać uregulowane. Istotne jest przy tym, że realizując tę kompetencję, brak 

jest podstaw do przekazywania jej części w zakresie doprecyzowania planu innym podmiotom. Byłoby to bo-

wiem dla tych podmiotów swoiste upoważnienie do wydawania różnego rodzaju aktów prawnych (decyzji, 

postanowień, itp.), zawierających faktyczne uszczegółowienie, a przez to skonkretyzowanie i rozwinięcie planu 

w przekazanym zakresie. 

W związku z tym, niedopuszczalne jest, zdaniem organu nadzoru, uzależnianie pewnych rozwiązań w treści 

planu, tak jak to uczyniła Rada Miejska w Cedyni w cyt. przepisie, od czyjejkolwiek zgody - w tym przypadku 

od zarządcy systemu kanalizacji deszczowej. Nadto, należy zauważyć, iż kwestie związane z odprowadzaniem 

ścieków uregulowane zostały w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), natomiast szczegółowe obowiązki 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, wykonującego w imieniu gminy zadania w tym przedmiocie, 

reguluje umowa zawarta pomiędzy gminą a tym przedsiębiorstwem. 

Z podobnych względów, za wadliwe uznać należy przepisy § 3 ust. 1 pkt 8, § 3 ust. 2 pkt 6 oraz § 3 

ust. 6 pkt 5 lit. d uchwały Nr XVIII/154/2012, w częściach w których dopuszczono możliwość wykorzystania 

zjazdów z drogi 6 KDG za zgodą jej zarządcy. W treści § 3 ust. 6 ustalono przeznaczenie terenu 6 KDG - pu-

bliczna droga główna. Z dróg publicznych, stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), może korzystać każdy zgodnie z ich przeznaczeniem, 

natomiast wszelkie ograniczenia tak sformułowanego uprawnienia mogą wynikać wyłącznie z ww. ustawy 

bądź innych przepisów szczególnych. A zatem, korzystanie z drogi publicznej nie może w żaden sposób być 

uzależnione od zgody jej zarządcy. W przywołanym akcie wymienione zostały obowiązki i kompetencje za-

rządców dróg (m.in. w art. 20), w ich ramach nie mieści się jednak wydawanie zgody na przejazd drogą pu-

bliczną. W tym też kontekście wymienione wyżej postanowienia uchwały są, zdaniem organu nadzoru, niedo-

puszczalne (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 823/07). 

Biorąc zatem pod uwagę przedstawioną w niniejszym rozstrzygnięciu argumentację, stwierdzenie nieważ-

ności § 2 ust. 8 pkt 3 w zakresie wyrazów „za zgodą zarządcy tego systemu”, § 3 ust. 1 pkt 8 w zakresie 

wyrazów „za zgodą jej zarządcy”, § 3 ust. 2 pkt 6 w zakresie wyrazów „za zgodą jej zarządcy”, § 3 ust. 6 

pkt 5 lit. d w zakresie wyrazów „za zgodą zarządcy drogi” uchwały Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej 

w Cedyni z dnia 25 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w miejscowości Osinów Dolny w gminie Cedynia, jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

 w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Ryszard Mićko 
WICEWOJEWODA 
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