
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.138.2012.8 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 czerwca 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).  

wskazuję,  

że uchwała Nr XXX/416/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” 

w rejonie strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu, została wydana z nieistotnym 

naruszeniem prawa  

Uzasadnienie  

 Uchwałą Nr XXX/416/VI/2011 z dnia 17 kwietnia 2012 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie 

strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 20 kwietnia 2012 roku.  

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).  

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził co następuje:  

 Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. 

U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez 

działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne 

podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne 

z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 

21.01.2009r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. 

akt II SA/Wr 364/098).  

W myśl normy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) – zwanej dalej „u.p.z.p.” - ustalenie 

przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Zatem obligatoryjnych ustaleń co do przeznaczenia oraz określenia sposobu 

zagospodarowania terenów dokonuje rada gminy w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego.   

Zgodnie z art. 17 pkt 12 i 14 u.p.z.p. prezydent rozpatruje uwagi dotyczące projektu planu miejscowego, 

a wykonanie tej czynności przedstawia w wykazie, stanowiącym element dokumentacji prac planistycznych. 

Następnie przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 
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Z kolei na mocy art. 20 ust. 1 u.p.z.p. rada gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia ww. uwag, 

a rozstrzygnięcie to winno stanowić załącznik do uchwały w sprawie planu miejscowego.  

 Analiza przedłożonej organowi nadzoru dokumentacji prac planistycznych ww. planu miejscowego - 

wykazu uwag sporządzonego przez Prezydenta Miasta Poznania po wyłożeniu projektu planu obszaru 

„Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu do 

publicznego wglądu - oraz załącznika nr 2 ww. uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwag 

nieuwzględnionych przez Prezydenta wskazuje, że część z wniesionych i nie uwzględnionych przez 

Prezydenta Miasta Poznania uwag nie została przedstawiona Radzie Miasta Poznania. Sytuacja taka dotyczy 

uwag oznaczonych w ww. wykazie pod pozycjami od 19 do 21, dotyczących całości obszaru planu jak 

i nieruchomości należącej do osób fizycznych (uwaga dotycząca działki nr geod. 5/11, ark. 12, obręb 

Umultowo). Nie przedstawione organowi stanowiącemu uwagi wnosiły przede wszystkim o dopuszczenie 

na terenie objętym ustaleniami przedmiotowego planu zabudowy kubaturowej i zagrodowej Z wykazu uwag 

wniesionych o wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu obszaru „Morasko – Radojewo – 

Umultowo” w rejonie strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu, sporządzonego przez 

Prezydenta Miasta Poznania wynika, iż ww. uwagi (nr 19-21) nie zostały uwzględnione z powodu 

sprzeczność ze Studium, które na terenie objętym planem, jako terenie zieleni otwartej, w tym częściowo 

jako terenie cennym przyrodniczo - wyłącza zabudowę.  

 W myśl przepisu art. 28 ust. 1 u.p.z.p. naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (nawet 

nieistotne), istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym 

zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Wskazanie w cytowanym 

przepisie podstaw nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oznacza, iż przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zasady 

sporządzania planu miejscowego rozumiane są jako wartości i merytoryczne wymogi kształtowania polityki 

przestrzennej przez uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń. 

W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie 

miało charakter istotny, co oznacza, że każde naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego skutkować 

będzie stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części (zob.: Z. Niewiadomski 

(red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 253-254).  

Wolą ustawodawcy, wyrażoną w art. 28 u.p.z.p. nie każde naruszenie trybu postępowania przy 

sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało koniecznością 

stwierdzenia nieważności postanowień planu. Tylko kwalifikowane naruszenie trybu postępowania, mające 

charakter naruszenia istotnego stanowi o konieczności usunięcia wadliwych przepisów planistycznych. 

W doktrynie i orzecznictwie przyjęto, iż przez istotne naruszenie trybu należy rozumieć takie naruszenie, 

które prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w których przyjęte ustalenia planistyczne są odmienne od tych, 

które zostałyby podjęte, gdyby nie naruszono trybu sporządzania aktu planistycznego (Z. Niewiadomski 

(red.) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warszawa 2005, s. 250-251; 

wyrok NSA z dnia 25 maja 2009 r. sygn. akt II OSK 1778/08 , Lex nr 574411).  

Analiza przedłożonego organowi nadzoru wykazu uwag wniesionych o wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu planu obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie strumienia Różanego i ulicy 

Umultowskiej w Poznaniu, sporządzonego przez Prezydenta Miasta Poznania wynika, iż wszystkie 

dotyczące projektu planu uwagi (nr 1-21) wnosiły o dopuszczenie na terenie objętym przedmiotowym 

planem miejscowym zabudowy. Żadna z uwag, z powodu przyjętych dla obszaru „Morasko – Radojewo – 

Umultowo” w rejonie strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu w Studium ustaleń, nie została 

uwzględniona ani przez Prezydenta Miasta Poznania (uwagi nr 1-21) ani przez Radę Miasta Poznania ( 

uwagi nr 1-19). Uwzględniając powyższe ocenie organu nadzoru wskazane naruszenie art. 17 pkt 14 u.p.z.p. 

nie miało więc charakteru istotnego naruszenia.  

.  

 Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze jest w pełni uzasadnione.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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