
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.64.2015 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 2015 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 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu 

z 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Harsz, Gmina Pozezdrze w części dotyczącej § 7 ust. 7 pkt 3 lit. a, § 7 ust. 7 pkt 4 lit. b, § 8 

uchwały w przedmiocie ustaleń warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ZN.01-ZN.22 

w zakresie sformułowania „... z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego”. 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy w Pozezdrzu na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 

z późn. zm.) uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina 

Pozezdrze. 

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała, w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia 

nadzorczego, jest sprzeczna z prawem. 

Za podjęte z naruszeniem prawa należy uznać zapisy § 7 ust. 7 pkt 3 lit. a. uchwały, którym rada 

wprowadziła zakaz stosowania nowych indywidualnych ujęć wody oraz § 7 ust. 7 pkt 4 lit. b uchwały, którym 

rada wprowadziła zakaz stosowania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

w odniesieniu do projektowanej zabudowy, czyli de facto zabroniła budowy i odprowadzenia ścieków do 

przydomowej oczyszczalni. 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego kształtują wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa 

własności nieruchomości. Współkształtowanie przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz 

z innymi przepisami prawa treści prawa własności stanowi przewidziane w art. 140 k.c. przedmiotowe 

ograniczenie w sposobie wykonywania tego prawa. Wyposażenie rady gminy w kompetencje do wiążącego 

określania treści prawa własności nieruchomości jest głównym atrybutem władztwa planistycznego gminy 

(art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.). Jednak każde ograniczenie prawa 

własności, w tym także to uzasadnione ochroną praw osób trzecich, bądź interesem publicznym, powinno 

zostać wyrażone w sposób maksymalnie precyzyjny, albowiem jest rozwiązaniem wyjątkowym w stosunku 

do zasady ochrony prawa własności. W razie wątpliwości dotyczących zakresu jego ograniczenia należy 

dokonywać wykładni na korzyść zasady. Wszelkie zaś ograniczenia własności, ustanowione w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, muszą być zgodne z normami konstytucyjnymi wyznaczającymi 

granice ingerencji prawodawczej w prawo własności. 

Ponadto postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny zawierać przepisy 

zgodne z przepisami innych ustaw i aktów podustawowych. Do takich przepisów między innymi należą 

ustawy: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), Prawo wodne z 18 

lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), jak również Rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680). 

Przepis § 26 ust. 3 rozporządzenia dopuszcza korzystanie z indywidualnego ujęcia wody i odprowadzanie 

ścieków do zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków w sytuacji, gdy nie ma 

możliwości podłączenia nieruchomości do ogólnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Ustawa Prawo wodne w art. 36 ust. 1 i ust. 2 przyznaje właścicielowi gruntu prawo do zwykłego 

korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; 

prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego 

oraz gospodarstwa rolnego, (...). 

Natomiast art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciele 

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 

przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 

wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 

odrębnych. W/w przepis zezwala więc na wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych „lub” w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zastosowana w tym przepisie alternatywa 

łączna oznacza, że dopuszczalne jest zastosowanie jednego z dwóch wymienionych rozwiązań technicznych, 

jak i obu równocześnie (podobnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. 

akt II OSK 1554/12). 

Z tych też względów nie można potencjalnym inwestorom zakazać rozwiązań dotyczących budowy 

indywidualnych ujęć wody i odprowadzania ścieków sanitarnych przewidzianych ustawą. Postanowienia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bowiem winny być realistyczne, możliwe do 

zrealizowania i nie mogą ograniczać chronionych konstytucyjnie praw obywateli (podobnie Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z dnia 27 stycznia 2011r. sygn. akt II OSK 83/10). 

Odnośnie drugiego ze wskazanych w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego kwestionowanego zapisu 

uchwały należy wskazać, że w myśl art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i 

wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Stwierdzić 

należy, że władztwo planistyczne gminy oznacza między innymi, że rada gminy może określać zasady 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie może ona scedować tych uprawnień na inny 

organ, ani tym bardziej przekazać przysługującej jej kompetencji do określenia tychże zasad innym 

podmiotom. Plan miejscowy, będąc aktem prawa miejscowego, ma zawierać normy określające konkretne 

przeznaczenie każdego odcinka terenu objętego daną regulacją bez podawania warunków, a także bez 

uzależniania tego przeznaczenia lub jego realizacji od jakichkolwiek zdarzeń przyszłych lub niepewnych. 

Dodać trzeba, że w myśl art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

Podkreślić należy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem szczególnym, gdyż 

zawiera normy planowe, tj. normy określające zamierzone do osiągnięcia cele. Pod pojęciem „przeznaczenia 

terenu” należy zatem rozumieć określenie na przyszłość celu, któremu ma dany teren służyć. 

Rada Gminy w Pozezdrzu dokonując w § 8 uchwały ustaleń warunków kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenów ZN.01-ZN.22 wprowadziła zakaz zabudowy, przewidujący jednakże wyjątek 

dotyczący lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W myśl art. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., 518 z późn. 

zm.) celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz 

wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności 

publicznej i sygnalizacji; 
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1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów 

podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub 

dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do 

korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 

przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich 

składowania; 

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych 

urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a 

także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami; 

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego; 

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, 

państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, 

przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; 

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie 

świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze 

świadczeniem tych usług; 

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony 

granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie 

aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 

8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 

8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne 

składowanie dwutlenku węgla; 

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 

10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

Zakwestionowany zapis § 8 w/w uchwały stanowi normę otwartą i umożliwia dowolne kształtowanie 

przeznaczenia terenów ZN.01-ZN.22. W świetle powyższego w/w przepis uchwały nie wypełnia 

podstawowych wymogów ustawowych co do jednoznacznego przeznaczenia danego terenu. Według ustaleń 

w nim zawartych dopuszczono, w całym obszarze opracowania planu, lokalizację bliżej nieokreślonych 

inwestycji celu publicznego. Należy zatem stwierdzić, że w/w ustalenia planu są nieczytelne. Mając na uwadze 

funkcję regulacyjną planu miejscowego, jego charakter prawa powszechnie obowiązującego, do którego 

tworzenia mają zastosowanie zasady techniki prawodawczej, a także skutkujący m.in. tym, że plan miejscowy 

może stanowić podstawę rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, uzasadnione jest twierdzenie, że o 

sprzeczności przedmiotowej uchwały z treścią art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym przesądza już sam sposób zakodowania norm w uchwale, uniemożliwiający jednoznacznie 

określenie przeznaczenia terenów oraz sposób zagospodarowania danego terenu. Podkreślić należy, że przepisy 

zawarte w aktach prawa miejscowego, które wspólnie z regulacjami ustawowymi stanowią podstawę do 

dekodowania norm prawnych, podlegających konkretyzacji w ramach procesów stosowania prawa, a tym 
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samym w konsekwencji do ingerencji w sferę prawną osób będących adresatami działań administracji, powinny 

być redagowane w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych (podobnie Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie wyroku z dnia 16 czerwca 2008 r., sygn. II SA/Kr 407/08). 

W związku z powyższym rozstrzygnięto, jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

  

 z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Grażyna Kluge 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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