
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I.4131.1.97.2015.10 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 2015 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 § 24 pkt.3  lit. c  uchwały  Nr  IV/30/15  Rady Gminy  Suchy  Las z dnia 26 lutego 2015 roku 

w sprawie: miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego w Biedrusku  na  terenie  działki o nr  

ewid. 32 – ze względu na istotne naruszenia prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę Nr IV/30/15 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr ewid 32, którą doręczono 

Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 marca 2015 r. 

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

następuje: 

Przepisy ogólne ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 

z 2012 r., poz. 547 ze zm. ), w szczególności art. 4 ust. 1 stanowią, iż ustalenia planu winny ograniczać się 

do ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. 

WW. zasada podkreślona została ponadto w art. 14 ust. 1 ustawy, odnoszącym się do podejmowania przez radę 

gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. 

Szczegółowy, zamknięty katalog obowiązkowego oraz fakultatywnego zakresu ustaleń planu 

zawierają natomiast przepisy art. 15 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy. 

W odniesieniu do ww. przepisów ustawy zakwestionować należy wprowadzenie w § 24 pkt. 3 lit. c 

uchwały nakazu „uzgodnienia wszelkich prac koncepcyjnych i projektowych obejmujących teren strefy 

ochronnej z Rejonem Obsługi Abonentów w Poznaniu”. 

W kontekście powyższego ustalenia należy stwierdzić, iż jego zamieszczenie w uchwale stanowi 

przekroczenie właściwości organów sporządzających i uchwalających plan i nadinterpretację samego 

celu uchwalania planów, w szczególności w świetle regulacji art. 4 ust.1, art. 14 ust. 4 czy też art 

15 ustawy. 

Należy także podkreślić, iż akt prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, musi spełniać szereg 

ustawowych wymogów. Zawarte w nim normy, poprzez swoją budowę, winny zapewniać 

jednoznaczność w ich odbiorze przez wszystkich adresatów jego zapisów, jak również gwarantować 

wysoki stopień przewidywalności skutków realizacji tych zapisów. 

Zawarty w kwestionowanym § 24 pkt. 3 lit. c uchwały nakaz zawiera natomiast niedoprecyzowane 

pojęcia „prac koncepcyjnych” czy „prac projektowych”, których wykonywanie winno być uzgodnione 
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z Rejonem Obsługi Abonentów w Poznaniu”, przez co stanowi on normę niemożliwą do 

wyegzekwowania. 

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

stwierdzenia nieważności § 24 pkt. 3 lit. c 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. 

Wojewoda Wielkopolski 

(-)  Piotr Florek 
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