
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.276.2013.22 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 maja 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591, ze zm.) 

orzekam  

nieważność § 4 pkt 15 oraz § 10 pkt 8 w zakresie zwrotu: „- stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli 

nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne” Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy 

Ostrów Wielkopolski z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Wtórek w gminie Ostrów Wielkopolski – 

ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego we wschodniej części wsi Wtórek w gminie Ostrów Wielkopolski uchwaliła na sesji w dniu 28 

marca 2013 roku. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 kwietnia 2013 roku.  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445 z 2013r., poz. 153), 

w związku z Uchwałą Nr XIV/102/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2011r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego we wschodniej części wsi Wtórek w gminie Ostrów Wielkopolski, po stwierdzeniu zgodności 

projektu planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski” przyjętego Uchwałą Nr XI/78/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. 

i zmienionego Uchwałą Nr XXXV/276/2013 z dnia 28 marca 2013r.  

Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje: 

W § 4 pkt 15 przedstawionej do oceny Uchwały ustalono, że wszelkie prace mające na celu znaczące 

przekształcenie środowiska należy prowadzić w okresie jesienno – zimowym (tj. między 30 września 

a 1 marca). Ponadto w § 10 pkt 8 Uchwały dopuszczono realizację dostępu do działek budowlanych poprzez 

drogi wewnętrzne, wprowadzając zarazem obostrzenie, iż mają one stanowić współwłasność wszystkich 

właścicieli nieruchomości.  

Zamieszczenie ww. zapisów określających okres, w którym odbywać się mają roboty budowlane oraz 

wprowadzające obostrzenie dotyczące własności drogi, stanowi przekroczenie zakresu zagadnień, które winien 

obejmować plan miejscowy. Wskazany zakres został określony w art. 15 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a jego przekroczenie stoi w sprzeczności z celem uchwalania planów 

określonym w przepisach art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tymi przepisami ustalenia planu 

winny ograniczać się do ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz 

określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Ponadto należy zauważyć, iż 
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uprawnienie do korzystania z drogi wewnętrznej można uzyskać również poprzez ustanowienie na niej 

służebności, bez konieczności nabywania na własność udziału w gruncie.  

Powyższe uchybienia w zakresie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

naruszają prawo w stopniu istotnym, przesądzając o konieczności stwierdzenia nieważności wskazanych 

w sentencji przepisów Uchwały. 

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że: 

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

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako 

wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 

zabudowy i gabaryty obiektów. Ww. przepis został wprowadzony ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. 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) i wszedł w życie 

z dniem 21 października 2010r. 

Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany Uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr 

XIV/102/2011 z dnia 28 października 2011r., zastosowanie do niego mają przepisy wprowadzone cytowaną 

ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Przepisem wykonawczym dla ww. przepisu ustawy jest § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), zgodnie z którym „ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenia 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 wskazuje, że w omawianym planie, dla przeznaczonych pod zabudowę terenów 

oznaczonych symbolami „P”, „MNU”, „MN” i „U”, nie określono minimalnej intensywności zabudowy, 

jednakże jednoznacznie określono maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

nieruchomości, co w powiązaniu z pozostałymi parametrami zabudowy ustalonymi w planie pozwoli na 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Organ nadzoru wskazuje także, że na rysunku planu pominięto wyznaczenie linii rozgraniczającej pomiędzy 

drogą lokalną, oznaczoną symbolem „1KDL”, oraz drogą dojazdową, oznaczoną symbolem „1KDD”. Jednakże 

przy uwzględnieniu okoliczności, że obie drogi stanowią drogi gminne, posiadające zgodnie z uchwałą 

w sprawie planu miejscowego jednakowe zasady zagospodarowania, a ich wymiary wynikają zarówno z treści 

uchwały jak i rysunku planu należy przyjąć, iż uchybienie to nie utrudnia interpretacji zapisów planu dla tych 

terenów.  

Ponadto organ nadzoru wskazuje, iż w treści Uchwały omyłkowo zamieszczono:  

- w § 10 pkt 3 - odwołanie do ust. 2 zamiast pkt 2;  

- w § 10 pkt 4 - odwołanie do ust. 2 zamiast pkt 2;  

- w § 10 pkt 6 - odwołanie do ust. 4 zamiast pkt 5;  

- w § 10 pkt 7 - odwołanie do ust. 2 i 5 zamiast pkt 2 i 5;  

- w § 10 pkt 9 - odwołanie do „zasad określonych w poprzednim ustępie” zamiast „zasad określonych 

w poprzednim punkcie”;  

- w § 10 pkt 12 lit. „b” - odwołanie do pkt 3 zamiast lit. „c”;  

- w § 10 pkt 13 - odwołanie do ust. 12 pkt 1 zamiast pkt 12 lit. „a”;  

- w § 10 pkt 14 - odwołanie do ust. 12 pkt 2 i 3 zamiast pkt 12 lit. „b” i „c”;  

- w § 10 pkt 15 lit. „c” - odwołanie do pkt 1 i 2 zamiast lit. „a” i „b”;  

- w § 10 pkt 17 lit. „c” - odwołanie do pkt 2 zamiast lit. „b”;  

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3416



- w § 10 pkt 17 lit. „e” - odwołanie do pkt 4 zamiast lit. „d”;  

- w § 10 pkt 17 lit. „f” - odwołanie do pkt 9 zamiast lit. „i”;  

- w § 10 pkt 17 lit. „g” - odwołanie do pkt 9 zamiast lit. „i”;  

- w § 10 pkt 18 lit. „a” - odwołanie do pkt 2 zamiast lit. „b”.  

 Powyższe uchybienie stanowi naruszenie zasad techniki prawodawczej określonych rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 100, poz. 908). Do oznaczania jednostek 

redakcyjnych aktów prawa miejscowego mają zastosowanie przepisy § 54 – 59 w związku z § 143 załącznika 

do ww. rozporządzenia. Przepisy te regulują m.in. zasady podziału artykułu na ustępy (§ 55 ust. 3 i 4) oraz 

wprowadzania wyliczeń. Wyliczenia w artykułach (ustępach) wprowadza się jako punkty, a dopiero w obrębie 

punktów można dokonać dalszego wyliczenia, wprowadzając litery (§ 56 ust. 1 i 2). Błędne oznaczenia 

jednostek redakcyjnych dokonane we wskazanych przepisach odsyłających (ustępy zamiast punktów, punkty 

zamiast liter) naruszają ww. zasady techniki prawodawczej. Uchybienia te wpływają również negatywnie na 

czytelność przepisów § 10 Uchwały. Tymczasem przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio 

wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachowywać (§ 25 ust. 1 załącznika do 

ww. rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”). W orzecznictwie NSA podkreślono ponadto, 

że uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, 

uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (wyrok z dnia 

6 czerwca 1995r.; sygn. akt SA/Gd 2949/94, OwSS 1996/3/91) .  

W świetle powyższego, należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie: 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek 
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