
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.359.2014.15 

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 457/XLIV/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Żółwieniec - 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 80/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości 

Żółwieniec. 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. 

 Zgodnie z art. 17 pkt 11, 12 , 13 i 14 ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wyznacza 

w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, termin w którym osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu 

planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia. Następnie rozpatruje uwagi w terminie 

nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania i wprowadza zmiany do projektu planu 

miejscowego wynikające z ich rozpatrzenia, po czym w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia. 

Następnie przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag 

w odniesieniu, do których zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, rada rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.  

Organ nadzoru stwierdza naruszenie art. 17 pkt 13 ustawy, w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin uwagi p. Artura Iwińskiego, złożonej podczas wyłożenia planu do 

publicznego wglądu, dotyczącej zmiany szerokości dróg, których wydzielenie dopuszczono na terenach 

oznaczonych symbolem „7ML” z 5,0 m na 4,0 m oraz ciągów pieszych z 3,0 m na 1,0 m i brakiem 

wprowadzenia stosownych zmian wynikających z uwzględnienia uwagi do projektu planu miejscowego.
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  W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru 

stwierdza, co następuje: 

 Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której integralną częścią jest załącznik graficzny, 

określający granice obszaru objętego projektem planu. Następnie dla obszaru wyznaczonego przez radę 

w uchwale (załączniku graficznym) wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu 

miejscowego. Granice te muszą zostać określone na tyle precyzyjnie aby możliwe było dokładne określenie 

terenu, który zostanie objęty projektem danego planu. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13 września 2005 r. 

(II OSK 64/05) przedmiotem uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego jest właśnie 

precyzyjne określenie granic obszaru objętego projektem planu. Jednocześnie określenie granic obszaru 

objętego projektem planu należy do wyłącznych uprawnień rady gminy i tylko ona jest władna do 

ewentualnej zmiany granic opracowania projektu planu (wyłącznie w drodze zmiany uchwały 

o przystąpieniu).  Porównanie obszaru objętego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 80/VIII/07 

z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w miejscowości Żółwieniec z obszarem objętym uchwałą w sprawie planu 

wykazuje różnicę w zakresie północno-wchodniej oraz zachodniej granicy terenu objętego planem (tereny 

„ZE” - część działki nr 53, „ZL” - część działek nr 199/2 i 218/4, „KDW” - część działki nr 199/2 i „13MN” 

- działka nr 217/4). Ww. części planu nie zostały objęte uchwałą Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 80/VIII/07 

z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  Opracowanie przez organ wykonawczy projektu planu dla obszaru wykraczającego 

poza granice określone uchwałą o przystąpieniu, stanowi naruszenie właściwości organów w zakresie 

sporządzania planu miejscowego i wiąże się z konsekwencjami określonymi w art. 28 ust. 1 ustawy. 

  W § 11 ust. 4 pkt 5 lit. b uchwały, ustalono zakaz wtórnych podziałów działek istniejących, 

zwiększających ilość działek. Należy podkreślić, że podziału nieruchomości dokonuje się, w myśl i na 

zasadach określonych w art. 92 i dalszych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663) 

i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (D. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572). 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).  Określone 

w przepisach art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy, 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 (art. 96 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami). Podział kompetencji pomiędzy organ uchwałodawczy i wykonawczy gminy oznacza 

w szczególności, że rada nie jest uprawniona do udzielania w swych uchwałach wytycznych wiążących 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta przy wykonywaniu ich ustawowych kompetencji, chyba że inaczej 

stanowi przepis szczególny. 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, 

bowiem brak w tym zakresie kompetencji rady gminy (por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt 

II OSK 2235/10 oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 189/12). 

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.  Zgodnie z § 14 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 rozporządzeniem 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 
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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.  W 

§ 14 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.  Organ nadzoru stwierdza naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w zakresie braku wyznaczenia na rysunku planu 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami 

„49ML” i „48ML” oraz „KX” i „KD-D” (teren położony w sąsiedztwie terenu oznaczonego symbolem 

„35MN”).  Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, 

poz. 1587, zwanego dalej rozporządzeniem), 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 § 11 ust. 1 pkt 5 lit. d uchwały, dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczonego symbolem „10MN”, nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 6,0 m od granicy z pasem 

drogowym drogi dojazdowej („KD-D”), zgodnie 

z rysunkiem planu i wyznaczenia jej na przedmiotowym rysunku w odległości 15,0 m; 

- ustalenia w § 11 ust. 1 pkt 5 lit. e uchwały, dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczonego symbolem „14MN”, nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 4,0, 5,0, 6,0 i 8,0 m od 

dróg wewnętrznych („KDW”), zgodnie z rysunkiem planu i niewyznaczenia jej na przedmiotowym rysunku; 

- ustalenia w § 16 uchwały, stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem „UT/US”, którego nie wyznaczono 

na rysunku planu; 

- wyznaczenia na rysunku planu terenu oznaczonego symbolem „W”, dla którego w treści planu nie zawarto 

ustaleń, oraz który pominięto w objaśnieniach do rysunku planu; 

- ustalenia w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały, „zasięgu strefy ograniczenia wysokości zabudowy 

w promieniu 1000 m wokół masztu Radiowo – Telewizyjnego Centrum Nadawczego” jako informacyjne 

oznaczenie na rysunku planu, do którego zawarto odniesienie w § 12 pkt  

6 uchwały i niezamieszczenia go na przedmiotowym rysunku; 

- przypisania w § 3 uchwały oraz w objaśnieniach do rysunku planu terenom ciągów pieszo jezdnych symbolu 

„KDX” i zamieszczenia na rysunku planu oznaczenia „KX” (ciąg pieszo – jezdny położony w sąsiedztwie 

terenów oznaczonych symbolami „48ML” i „47ML”).  Ponadto w odniesieniu do przedmiotowego planu 

stwierdzić należy, że ww. przepis rozporządzenia naruszono w ten sposób, że w § 11 ust. 4 pkt 5 lit. f, 

ust. 7 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 
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2 uchwały, zawarto zapisy dopuszczające lokalizację dróg wewnętrznych na terenach oznaczonych 

symbolami „1ML” - „54ML”, „2ZE” i „ZL”, które to drogi nie znajdują odzwierciedlenia na rysunku planu.

  Zgodnie z § 7 pkt 3 rozporządzenia, projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać granice 

obszaru objętego planem miejscowym.  Organ nadzoru stwierdza naruszenie ww. przepisu w związku 

z pominięciem wyznaczenia granicy obszaru objętego planem miejscowym w północno–wschodniej części 

rysunku planu.  Należy również wskazać na rozbieżności występujące pomiędzy objaśnieniami do 

rysunku planu i zapisami § 3 uchwały, ustalającymi przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 

„ML(UH)” i „1ML” - „54ML” odpowiednio jako tereny zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem usług 

handlu i tereny zabudowy rekreacyjnej a zapisami § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 uchwały, ustalającymi dla 

tych terenów jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej 

z dopuszczeniem usług handlu i małej gastronomii i tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej.  

Pojęcia budynku mieszkalnego oraz budynku rekreacji indywidualnej nie są pojęciami tożsamymi, stąd też 

nie należy ich stosować zamiennie. Zgodnie bowiem z definicją budynku rekreacji indywidualnej zawartą 

w § 3 pkt 7 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze 

zm.), należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Natomiast budynek 

mieszkalny w myśl § 3 pkt 

4 wspomnianego rozporządzenia, stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny i budynek mieszkalny 

jednorodzinny, zdefiniowany w art 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), jako  budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku.  Jak wynika z powyższego budynki te służą do realizacji odmiennych 

funkcji tj. w jednym przypadku okresowego wypoczynku a w drugim zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych. Należy również podkreślić, iż ustalając warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ustawodawca różnicował te typy zabudowy nie tylko poprzez ich odmienne 

zdefiniowanie w źródłach prawa powszechnie obowiązującego ale także w ściśle określonych przypadkach 

również poprzez odmienne warunki zabudowy (np. w § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, dopuszcza wykorzystanie pod zabudowę zagrodową lub rekreacji indywidualnej działki 

budowlanej, która nie może być zaopatrzona w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z sieci lub 

własnego ujęcia, pod warunkiem zapewnienia możliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć położonych 

poza granicami działki – ustalenie to nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej).   

 Pomimo iż na ww. terenach nie ustalono parametrów zabudowy dla budynków mieszkaniowych powyższe 

rozbieżności mogą wprowadzić w błąd organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Akt prawa 

miejscowego, jakim jest plan miejscowy, musi spełniać szereg ustawowych wymogów. Zawarte w nim 

normy, poprzez swoją budowę, winny zapewnić jednoznaczność w ich odbiorze przez wszystkich adresatów 

jego zapisów, jak również gwarantować wysoki stopień przewidywalności skutków realizacji tych zapisów. 

Stąd też akt ten powinien w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać, jaki rodzaj zabudowy dopuszczony 

jest na danym terenie, co jest niezbędne do uzyskania właściwej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

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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