
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I.4131.1.365.2013.10 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 12 lipca 2013 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 ze zm. ) 

orzekam 

nieważność § 15 ust. 2  pkt. 7  uchwały Nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 

5  czerwca 2013 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew 

w rejonie ulicy Bukowskiej – ze względu na istotne naruszenia prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 5  czerwca 2013 r. Rada Miejska Gminy Stęszew podjęła uchwałę Nr XXVIII/247/2013 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew w rejonie ulicy 

Bukowskiej doręczoną Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 14 czerwca 2013 r.  

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

W § 15 ust. 2  pkt. 7  uchwały zapisano, że dla terenu projektowanego cmentarza, oznaczonego 

symbolem ZC.2 zakazuje się podziału wtórnego nieruchomości.  

Należy podkreślić, że podziału nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych 

w art. 92 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. 

Nr 102, poz. 651 ze zm. ) oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustawy..  

Uchwała w sprawie planu została podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego i jest aktem prawnym 

powszechnie obowiązującym na obszarze gminy. Stąd też winna odpowiadać wymaganiom, jakie stawiane 

są przepisom powszechnie obowiązującym i  

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.  

Określone w przepisach art. 15 ust. 2  i ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

kompetencje rady gminy nie przyznają jej uprawnienia do tego, aby w formie uchwały określać zasady 

i warunki podziału geodezyjnego nieruchomości oraz wprowadzać w tym względzie zakazy i nakazy.  

Wskazać należy, że o dopuszczalności podziału rozstrzyga wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

w decyzji administracyjnej.  

Podział kompetencji pomiędzy organ uchwałodawczy i wykonawczy gminy oznacza w szczególności, że 

rada nie jest uprawniona do udzielania w swoich uchwałach wytycznych wiążących wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta przy wykonywaniu ich ustawowych kompetencji, chyba, że inaczej stanowi przepis 

szczególny.  
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Rzeczą organu wykonawczego gminy jest zbadanie, czy podział jest zgodny z przepisami prawa i planem 

miejscowym, jednak w planie nie można wprowadzać zasad podziału ewidencyjnego nieruchomości 

o którym mowa w art. 93 i art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

W rezultacie należy stwierdzić, że Rada Miejska Gminy Stęszew, wprowadzając w przedmiotowej 

uchwale ww. regulację, polegającą na ustanowieniu zakazu podziału nieruchomości wykroczyła poza 

przyznany jej zakres delegacji ustawowej i wkraczając w materię regulowaną przepisami rangi ustawowej, 

naruszyła zasadę działania w granicach i na podstawie prawa.  

Biorąc pod uwagę powyższą okoliczności należy stwierdzić, iż zachodzą podstawy do stwierdzenia 

nieważności § 15 ust. 2  pkt. 7  przedmiotowej uchwały, który w istotny sposób narusza obowiązujące 

przepisy prawa.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu – za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego - w terminie 30 dni od 

daty jego doręczenia. 

WZ. Wojewody Wielkopolskiego  

Przemysław Pacia  

Wicewojewoda Wielkopolski 
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