
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.358.2014.15 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 sierpnia 2014 r. 

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

z 2013 r., poz. 594, ze zm.) 

orzekam 

 nieważność uchwały Nr 456/XLIV/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wąsosze - ze 

względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

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

w związku z uchwałą Nr 68/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości 

Wąsosze. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 

18 lipca 2014 r. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co 

następuje :   

 W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871). Na mocy art. 4 ust. 2 tej 

ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie 

ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu 

do jego sporządzenia podjęto w dniu 15 czerwca 2007 r., a zatem zastosowanie znajdują przepisy 

dotychczasowe. 

 Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt 

6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587, zwanego dalej 

rozporządzeniem), na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.  

Organ nadzoru stwierdza naruszenie cytowanych przepisów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz § 4 pkt 

6 rozporządzenia w związku z wyznaczeniem na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem „12MN” i braku dla tego terenu 

ustaleń w zakresie parametrów zabudowy wymaganych ww. przepisami w treści planu .   
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Obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych w art. 15 ust. 2 ustawy, a więc m.in. parametrów 

zabudowy, nie jest wprawdzie bezwzględny, jednakże pozostaje uzależniony od warunków faktycznych 

panujących w terenie. Oznacza to, że plan miejscowy musi zawierać ustalenia, o których mowa 

w wskazanym przepisie, jeżeli w terenie powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich 

ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym planie ww. zabudowy rodzi więc obowiązek ustalenia dla niej 

parametrów określonych w art.15 ust. 2 pkt 6.  Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt 5 uchwały, „od istniejącego 

gazociągu należy zachować odległość projektowanych obiektów terenowych określoną w przepisach 

odrębnych, obowiązujących w dniu wydania pozwolenia na budowę tego gazociągu”,  Natomiast zgodnie 

z § 110 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), dla 

gazociągów wybudowanych: przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano 

pozwolenie na budowę oraz w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę stosuje się szerokość stref 

kontrolowanych określoną w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.  Należy podkreślić, 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. 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 (por. wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 1996 r., sygn. 

akt SA./Wr 2761/95). W rezultacie należy stwierdzić, że wprowadzając w uchwale ww. regulacje Rada 

Miejska wykroczyła poza przyznany jej zakres delegacji ustawowej i wkraczając w materię regulowaną 

przepisem rangi ustawowej, naruszyła zasadę działania w granicach i na podstawie prawa.  W 

§ 12 ust. 6 pkt 6 uchwały, zawarto zapis, że „na terenach, przez które przebiega sieć gazowa, należy 

zapewnić dla służb eksploatacyjnych operatora sieci gazowych dostęp do gazociągu w pasie o szerokości 

jego strefy kontrolowanej”, który stanowi zapis zbędny gdyż poruszone w nim kwestie regulują przepisy 

odrębne.  Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, na projekcie rysunku 

planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu 

rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu 

miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.  Organ nadzoru stwierdza naruszenie 

ww. przepisu w zakresie: 

- ustalenia w § 14 pkt 4 lit. c oraz e uchwały, dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług, oznaczonego symbolem „2MN(U)”, nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 

10,0 m od granicy z pasem drogowym drogi lokalnej („KD-L”) oraz 5,0 m od granicy z pasem drogowym 

ciągu pieszo – jezdnego („KX”), zgodnie z rysunkiem planu i wyznaczenia jej na przedmiotowym rysunku 

w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego symbolem „KD-L” i 10,0 m od linii 

rozgraniczającej terenu „KX”; 

- ustalenia w § 22 uchwały, stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem „UH”, którego nie wyznaczono 

na rysunku planu.  Ponadto w odniesieniu do przedmiotowego planu stwierdzić należy, że ww. przepis 

rozporządzenia naruszono w ten sposób, że w § 18 pkt 2 oraz § 19 pkt 2 uchwały, zawarto zapisy 

dopuszczające lokalizację dróg wewnętrznych na terenach oznaczonych symbolami „R” oraz „ZE”, które to 

drogi nie znajdują odzwierciedlenia na rysunku planu.  Ponadto w § 3 pkt 1 uchwały, w definicji dachu 

płaskiego zamiast 10° zamieszczono liczbę 100.  Podsumowując stwierdzić należy, iż podjęta przez 

Radę Miejską Gminy Ślesin uchwała zawiera szereg wad prawnych, które powodują konieczność wydania 

niniejszego rozstrzygnięcia. 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

Pouczenie: Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek 
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