
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.415.2013.20 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 2 października 2013 r. 

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 XXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Łoniewo 

i Grodzisko, Gmina Osieczna – ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Rada Miejska w Osiecznej dnia 29 sierpnia 2013r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Łoniewo i Grodzisko, Gmina Osieczna.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 5  września 2013 roku.  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) oraz w związku 

z uchwałą Nr XIX/194/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 października 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 

miejscowości Łoniewo i Grodzisko, Gmina Osieczna.  

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru 

stwierdził, co następuje: 

 Zgodnie z art. 17 pkt 2  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Natomiast w myśl przepisu art. 17 pkt 

6  lit. b tiret czwarty ustawy, projekt planu podlega uzgodnieniu z właściwymi organami wojskowymi, 

ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa.  

 W odniesieniu do procesu planistycznego sporządzenia niniejszego planu organ nadzoru stwierdza brak 

dowodów potwierdzających zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu oraz 

przekazania projektu planu do uzgodnienia właściwemu organowi ochrony granic, którym, w myśl ustawy 

z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.), jest 

właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej.  

 Biorąc jednak pod uwagę lokalizację, charakter oraz uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne 

przyjęte w omawianym planie i odnosząc wskazane czynniki do zakresu spraw i kompetencji Straży 

Granicznej – uznać można, że brak stanowiska ww. organu nie miałby wpływu na rozwiązania przyjęte 

w planie, a co za tym idzie – stanowi nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu.  
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 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru 

stwierdza, co następuje.  

 Na podstawie art. 15 ust. 2  pkt 6  wyżej wymienionej 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 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 2010 r. Nr 130, poz. 871) i wszedł w życie z dniem 21 października 2010 r. 

 Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Miejskiej w Osiecznej nr 

XIX/194/2012 z dnia 25 października 2012 r., zastosowanie dla 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 2003 r., 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 działku lub terenu, 

w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy 

oraz geometrii dachu”. 

 Zgodnie z § 17 ust. 3  pkt 1  i § 18 ust. 6  pkt 1  uchwały, na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonych 

symbolami “1MN” - “12MN” i “1MN,U” - “4MN,U”, dopuszczono budowę budynków garażowych, 

gospodarczych lub garażowo – gospodarczych, nie ustalając zarazem geometrii dachów dla wskazanych 

budynków, czym naruszono cytowane przepisy art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy oraz § 4  pkt 6  rozporządzenia. 

Podobnie w § 19 ust. 4  pkt 2  i § 22 ust. 3  pkt 2  uchwały, dla terenu istniejącej zabudowy zagrodowej oraz 

terenów upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolami “RM” i “1R/RM” 

- “3R/RM”, dopuszczono realizację budynków garażowych nie ustalając dla nich geometrii dachów. Należy 

podkreślić, że zawartego w § 17 ust. 4  pkt 3  lit. d, § 18 ust. 7  pkt 3  lit. d i § 19 ust. 5  pkt 3  lit. d uchwały, 

zapisu stanowiącego, iż architektura obiektów towarzyszących powinna być zharmonizowana z zabudową 

mieszkaniową (mieszkaniową i usługową) nie można traktować jako obowiązującego ustalenia planu w tym 

zakresie.  

 Zwrócić również uwagę należy na fakt, iż pomimo, że w § 22 ust. 4  pkt 3  uchwały, zawarto 

odniesienia do formy zabudowy gospodarczej i inwentarskiej to w lit. b pominięto ustalenia dla budynków 

inwentarskich w zakresie wysokości.  

 Ponadto w § 22 ust. 6  uchwały, zawarto zapis, iż dla terenów oznaczonych symbolami “1R/RM” - 

“3R/RM”, na których dopuszczono zabudowę, minimalnego wskaźnika zabudowy wymaganego ww. 

przepisami “nie określa się”, czym naruszono powyższe przepisy.  

 Podkreślić należy, że 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 we wskazanym przepisie, jeżeli w terenie powstają okoliczności faktyczne uzasadniające 

dokonanie takich ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym planie ww. rodzajów zabudowy rodzi więc 

obowiązek ustalenia dla każdego z nich parametrów określonych w art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy.  

 W § 9  pkt 1  i § 14 pkt 2  uchwały, ustalono, iż tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 

“1KDW” - “6KDW”, stanowią przestrzenie publiczne o charakterze ogólnodostępnym.  

 Stwierdzić należy, że wprowadzenie do planu miejscowego ustalenia, iż drogi wewnętrzne pomimo, że 

nie są drogami publicznymi, mają mieć charakter ogólnodostępny, stanowi silną ingerencje w prawo 

własności oraz przekroczenie dopuszczalnych ustaleń planu miejscowego, określonych w art. 15 ustawy. 

Jego przekroczenie stoi w sprzeczności z celem uchwalania planów, określonym w przepisach art. 4  ust. 1  i 

art. 14 ust. 1  ustawy. Zgodnie z tymi przepisami ustalenia planu winny ograniczać się do ustalenia 
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przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Nadmieniam, że prawo do użytkowania drogi 

wewnętrznej nabywa się poprzez uzyskanie służebności gruntowej a nie w drodze planu miejscowego.  

 W § 16 ust. 2  uchwały, zawarto zapis, że do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny objęte 

planem pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu. Należy zauważyć, że kwestie te zostały 

uregulowane w art. 35 ustawy, a zapis ten stanowi ich powtórzenie.  

 Wskazuję, 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. Przepisy gminne nie mogą zawierać 

powtórzeń ustawowych, ani też ich modyfikować lub uzupełniać, gdyż jest to niezgodne z zasadami 

legislacji (por. wyrok NSA z 20 sierpnia 1996 r. SA./Wr 2761/95). Zasadą prawną jest bowiem, że uchwała 

rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcę unormowane 

i co stanowi przepis prawa powszechnie obowiązujący (zgodnie z § 149 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U z 2002 r. Nr 100 poz. 908). Tak 

więc regulowanie przez gminę jeszcze raz tego, co zostało już zamieszczone w źródle powszechnie 

obowiązującego prawa w istotnym stopniu narusza porządek prawny.  

 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.  

 Stwierdzam, naruszenie ww. przepisu w związku z § 4  ust. 3  pkt 3  uchwały, zgodnie, z którym 

znajdujące się na rysunku planu wymiarowanie w metrach dotyczące dróg i linii zabudowy jest 

obowiązującym ustaleniem planu. Takiego oznaczenia graficznego pomimo zawarcia go w objaśnieniach do 

rysunku planu na nim nie zamieszczono (brak symbolu w objaśnieniach oraz oznaczenia na rysunku).  

 Ponadto organ nadzoru wskazuje, że:  

1. w § 12 ust. 2  pkt 2  uchwały, zawarto odniesienie do terenu zabudowy usługowej, oznaczonego 

symbolem “U”, którego nie wyznaczono zarówno w treści uchwały jak i na rysunku planu;  

2. w § 24 ust. 7  pkt 1  uchwały, pominięto ustalenia dotyczące szerokości pasa drogowego dla terenu 

oznaczonego symbolem “5KDW”.  

   

  W myśl przepisu art. 28 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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. W świetle powyższego stwierdzić należy, że Rada Miejska w Osiecznej podejmując 

przedmiotową uchwałę naruszyła przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przepisy wykonawcze do niej co skutkuje koniecznością orzeczenia nieważności całości przedmiotowej 

uchwały.  

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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