
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I.4131.1.107.2015.10 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2003 r., poz. 

594 ze zm. ) 

orzekam 

nieważność  uchwały Nr  V/31/2015  Rady Gminy  Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie  

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Obszar  górniczy  Sienno - 1” – ze względu na 

istotne naruszenia prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 11 marca 2015 r. Rada Gminy Wągrowiec podjęła uchwałę Nr V/31/2015 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar górniczy Sienno - 1”, którą doręczono 

Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 marca 2015 r. 

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

następuje: 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1205 ze zm. ) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym 

w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt. 6 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r., poz.. 199 ) wójt, sporządzając plan miejscowy, 

uzyskuje zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

W przypadku gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa zgodę taką wydaje Minister 

właściwy do spraw środowiska, a w przypadku pozostałych gruntów leśnych - marszałek województwa. 

Jak wynika z ustaleń tekstowych i graficznych przedmiotowego planu – część obszaru nim objętego 

stanowią tereny leśne, oznaczone symbolem „ZL”. 

Tak wyznaczone tereny pokrywają się jednocześnie z aktualnym ich użytkowaniem, wykazanym na 

mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik do uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, jako „grunty 

leśne”, oznaczone symbolem „Ls”. 

W § 6 ust. 3 uchwały, dla terenów ZL ustalono: prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem 

urządzenia lasu, zakaz zabudowy budynkami oraz możliwość realizacji dróg i sieci infrastruktury 

technicznej. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - gruntami leśnymi, 

w rozumieniu ustawy, są m. in. grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. 
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Jako, że w ustaleniach planu nie wykazano jaki charakter miałyby pełnić dopuszczone § 6 ust. 3 uchwały 

drogi należy stwierdzić, iż stwarza to całkowitą dowolność interpretacyjną zapisów planu w tym zakresie, 

pozwalającą w istocie na realizację dróg wewnętrznych czy też publicznych, nie służącym celom gospodarki 

leśnej. 

W takim stanie rzeczy należy uznać, że - dopuszczając realizację dróg - Wójt Gminy Wągrowiec winien 

wystąpić o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne do właściwego organu, czego, jak 

wynika z dokumentacji prac planistycznych, w odniesieniu do omawianych terenów, nie dopełnił. 

Brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne skutkuje zatem 

istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego poprzez pominięcie wymienionych na wstępie 

czynności wynikających z art. 17 pkt. 6 lit. c ustawy, a jednocześnie naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i 

ust. 2 pkt. 5 ww. ustawy o ochranie gruntów rolnych i leśnych. 

Dodatkowo należy wyjaśnić, iż na powyższe okoliczności nie ma wpływu fakt oznaczenia na rysunku 

planu „kierunku wywozu piasków kwarcowych”, które to ustalenie nie stanowi normy zakazującej realizacji 

innych połączeń drogowych, w tym na terenach leśnych. 

Wątpliwości w tym zakresie stwarza także zapis § 7 ust. 2 pkt. 1 uchwały, na mocy którego „transport 

kopaliny ze złoża do cegielni w Przysieczynie głównie drogą leśną dzierżawioną od Lasów Państwowych”, 

sugerujący, iż przynajmniej w odniesieniu do ruchu komunikacyjnego związanego z działalnością na 

terenach obszaru górniczego, umożliwia się także rozwiązania alternatywne. 

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

stwierdzenia nieważności uchwały, która 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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