
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.- I.4131.1.66.2015.3 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 marca 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami). 

orzekam 

nieważność uchwały Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych 

„JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych 

„JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 27 lutego 

2015 roku. 

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r.., poz. 594 ze zm.), art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 

XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2013 r. sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni 

wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną. 

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

załączniku graficznym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego. Granice 

wyznaczone w uchwale o przystąpieniu 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 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 zmiany granic 

opracowania projektu planu (wyłącznie w drodze zmiany uchwały o przystąpieniu). 

Porównanie granic obszaru objętego uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie nr XXXI/180/2013 z dnia 

26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną 

(załącznik graficzny do uchwały) z granicami obszaru objętego uchwałą w sprawie planu wykazało 

rozbieżności pomiędzy tymi granicami polegające na nieobjęciu w ww. uchwale o przystąpieniu do 

sporządzenia planu: 
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- części działek położonych w północnej (m.in. działki nr: 145 i 123 oraz części działek nr 135/1, 139, 133/1, 

133/2, 131/1, 129/2, 94, 51/8 i 48/1) i południowej (części działek nr 5 i 6) części górnego fragmentu 

rysunku planu; 

- części działek położonych w północnej (część działki nr 30), zachodniej (m.in. części działek nr 120/2, 121, 

122, 434 i 23) oraz wschodniej (m.in. działka nr 83 oraz części działek nr: 152/2, 151/3, 152, 153, 154, 155, 

415, 4/6, 421/2, 421/3, 421/4, 74, 75, 69, 70/1, 71, 91, 92 i 93) części dolnego fragmentu rysunku planu. 

Opracowanie przez organ wykonawczy projektu planu w granicach wykraczających poza granice 

określone przez radę gminy 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 odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzam, co 

następuje. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie 

terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 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 Jutrosinie nr 

XXXI/180/2013 z dnia 26 września 2013 r., zastosowanie dla niego mają przepisy wprowadzone cytowaną 

ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym... . 

Wyjaśniam, iż w myśl art 4 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. 

W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz 

zabudowy. Jednakowoż zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy, wprowadzonym ww. zmianą ustawy, przepisów tych 

nie stosuje się do terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu. 

W związku z powyższym oraz uwzględniając fakt, iż tereny oznaczone graficznie na rysunku planu jako 

„tereny zamknięte” wyznaczono na obszarze terenów objętych decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r., w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, 

jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR. z 27 marca 2014 r. poz. 25) należy uznać, że w ich przypadku 

nie znajdują zastosowania ustalenia art. 4 ust. 3 ustawy, a co za tym idzie obejmując te tereny planem 

miejscowym należało zawrzeć w nim wszystkie wymagane ww. przepisami ustalenia. 

W odniesieniu do powyższego stwierdzam naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy, w związku z brakiem 

zawarcia w treści uchwały ustaleń dla terenów zamkniętych, dla których ograniczono się jedynie do 

wyznaczenia na rysunku planu granic ich zasięgu. 

W § 13 ust. 3 pkt 2, § 14 ust. 4 pkt 2, § 15 ust. 5 pkt 2 i § 17 ust. 4 pkt 2 uchwały, dla terenów zabudowy 

zagrodowej, lokalizacji siłowni wiatrowych z infrastrukturą, rolniczych i lasów, oznaczonych symbolami 

„MR”, „Rwe”, „R” i „ZL”, ustalono minimalną powierzchnię biologicznie czynną odpowiednio na 

poziomie nie mniejszym niż 30 %, 20%, 80% i 90% powierzchni terenu. 

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu w tym minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. 

W świetle powyższych okoliczności należy podkreślić, że plan zagospodarowania przestrzennego, jako 

akt prawa miejscowego, jest usytuowany wśród źródeł prawa powszechnie obowiązującego (art. 

87 ust. 2 Konstytucji RP), a zatem pozostawać powinien w zgodzie z konstytucją, ustawami i aktami 

podustawowymi. Organy gminy stanowiące prawo miejscowe, w tym plany zagospodarowania 
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przestrzennego, związane są bowiem zasadą praworządności wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP, co oznacza, 

że mają obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. 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. Akty prawa 

miejscowego nie mogą także zawierać powtórzeń ustawowych, ani też ich modyfikować lub uzupełniać, 

gdyż jest to niezgodne z zasadami legislacji. Tak więc regulowanie przez gminę w inny sposób tego, co 

zostało już zamieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa w istotnym stopniu narusza 

porządek prawny. Nadmienić można w tym przypadku, że stanowisko takie znajduje potwierdzenie 

w ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych, a podzielił je m. in. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu, stwierdzając w wyroku Sygn. akt II SA/Po 620/13 z dnia 15 października 

2013 r., że „ustawodawca nie przyznał organom gminy kompetencji do stanowienia wszelkich norm 

prawnych, lecz jedynie kompetencję do precyzowania rozwiązań zawartych w ustawach. Tym samym 

organy gminy nie mogą zmieniać lub uchylać przepisów zawartych w źródłach prawa powszechnie 

obowiązującego, o jakich mowa w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP”. Biorąc pod uwagę powyższe należy 

stwierdzić, że Rada Miejska ustalając udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

terenu wykroczyła poza przyznany jej zakres delegacji ustawowej. 

Ponadto w § 13 ust. 3 pkt 1, § 14 ust. 4 pkt 1, § 15 ust. 5 pkt 1 i § 17 ust. 4 pkt 1 uchwały, dla ww. 

terenów, ustalono wielkość powierzchni zabudowy odpowiednio na poziomie nie większym niż 60%, 70%, 

2000 m
2 
i 150 m

2 
powierzchni terenu. 

Należy zauważyć, iż określenie ww. wskaźnika w odniesieniu do powierzchni terenu może znacznie 

utrudnić a wręcz uniemożliwić sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego 

planu, którego dokonuje się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Nadmieniam, że żaden 

z obowiązujących przepisów prawa nie obliguje wnioskodawcy do przedłożenia inwentaryzacji terenów 

sąsiadujących z terenem objętym wnioskiem wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Ponadto 

ukształtowane w ten sposób przepisy każdorazowo uzależniają możliwości inwestycyjne poszczególnych 

wnioskodawców od stopnia zainwestowania pozostałych działek budowlanych funkcjonujących w ramach 

danego terenu, a co za tym idzie w uprzywilejowanej pozycji stawiają tych właścicieli nieruchomości, 

którzy jako pierwsi wystąpią z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, naruszając tym 

samym zasadę równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP. 

W § 5 pkt 4 uchwały, wprowadzono „obowiązek szczegółowego rozpoznania geotechnicznych warunków 

posadowienia siłowni wiatrowych, poprzez opracowanie dokumentacji geotechnicznej stanowiącej 

załącznik do projektu budowlanego siłowni”. 

Stwierdzić należy, że zamieszczenie ww. zapisu, wprowadzającego obowiązek sporządzenia 

dokumentacji geotechnicznej, stanowi 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 przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz 

określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Ponadto należy nadmienić, że 

kwestie związane z obowiązkiem sporządzenia ww. dokumentacji regulują przepisy odrębne. 

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 

164, poz. 1587), 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: 

- brakiem oznaczenia właściwym symbolem przeznaczenia terenu dróg publicznych położonych w zachodniej 

części górnego fragmentu rysunku (w sąsiedztwie terenów rolnych oraz siłowni wiatrowej oznaczonej 

symbolem „E-18”); 

- ustalenia w § 14 ust. 4 pkt 6 lit. a uchwały, nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu oznaczonego 

symbolem „E11” zgodnie z liniami rozgraniczającymi i wyznaczenia na rysunku planu tej linii zgodnie 

z ustaleniami § 14 ust. 4 pkt 6 lit. b, uchwały w odległości 10 m. 
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W myśl § 7 pkt 1 ww. rozporządzenia, projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać wyrys 

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic 

obszaru objętego projektem planu miejscowego. 

Stwierdzam naruszenie ww. przepisu w związku z brakiem zamieszczenia na wyrysie ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin granic obszaru objętego 

projektem planu miejscowego. 

Ponadto w kontekście dopuszczenia w § 18 pkt 6 uchwały, lokalizacji nowych oraz przebudowy 

istniejących zjazdów po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi 

zwracam uwagę, że kwestie formy w jakiej zarządca drogi wydaje zezwolenie na budowę lub 

przebudowę zjazdu regulują przepisy odrębne. 

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

  

  

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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