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porzņdzenie zawiera zaŌ ustalenia dotyczņce czynnej 
ochrony ekosystemów leŌnych, lņdowych i wodnych 
oraz wprowadza nowņ listň zakazów, obowiņzujņcych 
na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina ŁobŐon-
ki (...)”. Oznacza to, Őe zaskarŐonego Rozporzņdzenia 
nie moŐna uznań za takie, które tylko zmienia granice 
obszaru chronionego krajobrazu (art. 23 ust. 2 zd. 
2 u.o.p.). 

Zdaniem Sņdu, Rozporzņdzenie w istocie wiňc 
wyznacza przedmiotowy obszar chronionego krajo-
brazu (w rozumieniu wyŐej przytoczonym i ze wska-
zanymi tam zastrzeŐeniami co do zróŐnicowanego 
charakteru skutków tego wyznaczenia), poprzez okre-
Ōlenie (uszczegółowienie) jego połoŐenia (przebiegu 
granic) i powierzchni obszaru oraz zakazów. W myŌl 
art. 23 ust. 3 u.o.p. projekt takiego rozporzņdzenia 
wymagał uzgodnienia z właŌciwymi miejscowo ra-
dami gmin. W tym miejscu naleŐy podkreŌliń, Őe 
w ocenie Sņdu obowiņzek przeprowadzenia takich 
uzgodnieŊ istniałby nawet w sytuacji, gdyby – jak to 
utrzymuje Wojewoda – obszar opisany w Rozporzņ-
dzeniu pokrywał siň z tym, wytyczonym rozporzņ-
dzeniem Nr 5/98. JuŐ bowiem sama modyfikacja 
zakazów obowiņzujņcych na tym obszarze oraz zmia-
na opisu jego granic oraz wyliczenia jego powierzch-
ni nakazywałaby przyjņń, Őe mamy w tym przypadku 
do czynienia jeŌli nie z nowym (swoiŌcie „odnowio-
nym”) wyznaczeniem obszaru chronionego krajobra-
zu w rozumieniu art. 23 ust. 3 u.o.p., to przynajmniej 
ze zmianņ wczeŌniejszego wyznaczenia, do której, 
zgodnie z przywołanym wyŐej orzecznictwem, i tak 
naleŐałoby stosowań zasady obowiņzujņce przy wy-
znaczaniu obszaru. NaleŐy przy tym zauwaŐyń, Őe za 
koniecznoŌciņ zapewnienia takŐe w takich sytuacjach 
właŌciwym radom gmin moŐliwoŌci weryfikacji (w 
trybie uzgodnieniowym) ustaleŊ Wojewody przema-
wiajņ dodatkowo nie tylko wzglňdy czysto pragma-
tyczne (zapobieŐenie ewentualnym błňdom lub nie-
ŌcisłoŌciom), ale przede wszystkim wymóg respek-
towania w moŐliwie najpełniejszym zakresie konsty-
tucyjnie gwarantowanej samodzielnoŌci gmin, któ-

rych obszary objňte zostały danņ formņ ochrony 
przyrody. 

Wszystko to oznacza, iŐ Wojewoda wydajņc 
przedmiotowe Rozporzņdzenie miał obowiņzek 
uzgodnienia jego projektu z właŌciwymi radami 
gmin. Takich uzgodnieŊ nie poczyniono, co jest 
w sprawie bezsporne i co stanowi istotne naruszenie 
prawa. 

W nawiņzaniu do powyŐszego stanowiska Sņdu 
dodań naleŐy, Őe pozostaje ono niezmienne mimo 
wyjaŌnieŊ Wojewody, Őe zaskarŐone Rozporzņdzenie 
„dostosowuje” akt normatywny do zmian 
w porzņdku prawnym. Po pierwsze, nie ma takiej 
odrňbnej kategorii techniki legislacyjnej, a po drugie 
– w niniejszej sprawie owo „dostosowanie” polegało 
na wyznaczeniu na nowo (tj. na „odnowieniu” 
i korekcie) obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
ŁobŐonki (...)”. 

Sņd nie dopatrzył siň natomiast zarzucanego 
w skardze naruszenia § 40 w zw. z § 132 ZTP poprzez 
zamieszczenie w przypisie do § 5 Rozporzņdzenia 
informacji o utracie mocy rozporzņdzenia Nr 5/98. 
W ocenie Sņdu taki zabieg znajduje dostateczne 
oparcie w przepisie § 126 ust. 2 ZTP stosowanym tu 
per analogiam w zwiņzku z regulacjņ art. 157 u.o.p. 
przewidujņcņ „automatycznņ” utratň mocy przez 
dotychczasowe przepisy wykonawcze w chwilņ wej-
Ōcia nowych. 

W tym stanie rzeczy Sņd, na podstawie art. 147 § 
1 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji wyroku. 
O wykonalnoŌci zaskarŐonego aktu (pkt 2 sentencji) 
orzeczono na podstawie art. 152 p.p.s.a. MZ 
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Sňdzia WSA Anna Jarosz 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.LE.3-4131-1- 366/11  

 z dnia 22 listopada 2011 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami)  

orzekam 

niewaŐnoŌń w całoŌci uchwały Rady Miejskiej w 
Grodzisku Wielkopolskim Nr XI/85/2011 z dnia 29 
wrzeŌnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 
terenu obejmujņcego działki nr 40/2, 41/1, 44/2, 45, 
48/2, 48/3, 48/4, 48/5 i 49 połoŐone w Grodzisku Wiel-
kopolskim, ze wzglňdu na istotne naruszenie prawa. 

uzasadnienie 

W dniu 29 wrzeŌnia 2011 r. Rada Miejska w Gro-
dzisku Wielkopolskim podjňła uchwałň Nr XI/85/2011 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, dla terenu obejmujņcego 
działki nr 40/2, 41/1, 44/2, 45, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 i 49 
połoŐone w Grodzisku Wielkopolskim. 

Uchwała wraz z załņcznikami, dokumentacjņ prac 
planistycznych wraz z wnioskiem o ocenň zgodnoŌci 
z prawem wpłynňła do Wojewody Wielkopolskiego 
dnia 26 paŎdziernika 2011 roku.  
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Organ nadzoru dokonujņc oceny zgodnoŌci z  
prawem przedmiotowej uchwały, stwierdził co na-
stňpuje: 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu 
sprzed zmiany wprowadzonej art. 1 pkt 10 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o 
PaŊstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2010 r. Nr 130, poz. 871, zwanej dalej ustawņ o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym), " uchwała rady gminy w sprawie uchwa-
lenia planu miejscowego obowiņzuje od dnia wejŌcia 
w Őycie w niej okreŌlonego, jednak nie wczeŌniej niŐ 
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 
urzňdowym województwa." 

Na mocy art. 1 pkt 10 ww. ustawy o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (...), „uchwała rady gminy w sprawie 
uchwalenia planu miejscowego obowiņzuje od dnia 
wejŌcia w Őycie w niej okreŌlonego, jednak nie wcze-
Ōniej niŐ po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
dzienniku urzňdowym województwa”, jednakŐe jak 
wynika z treŌci art. 4 ust. 2 tej ustawy " 

do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz studiów uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosun-
ku do których podjňto uchwałň o przystņpieniu do 
sporzņdzania lub zmiany planu lub studium, a postň-
powanie nie zostało zakoŊczone do dnia wejŌcia w 
Őycie ustawy, stosuje siň przepisy dotychczasowe." 

Ze wzglňdu na fakt, Őe przedmiotowy plan został 
wywołany uchwałņ Rady Miejskiej w Grodzisku Wiel-
kopolskim nr XXXI/241/2009 z dnia 26 marca 2009 r., 
czyli przed wejŌciem w Őycie cytowanej ustawy o 
zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (...),dla uchwalenia przedmiotowego 
planu zastosowanie majņ przepisy obowiņzujņce 
przed jej wejŌciem w Őycie.  

W zwiņzku z powyŐszym stwierdzam naruszenie 
przepisu ustawy, w brzmieniu sprzed zmiany wpro-
wadzonej art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, z uwagi na wprowadzenie w § 17 
uchwały terminu wejŌcia w Őycie planu niezgodnego 
z przywołanym przepisem art. 29 ust. 1 ustawy. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 w brzmieniu przepisu 
sprzed zmiany wprowadzonej ustawņ o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, "plan miejscowy uchwala rada gminy, po 
stwierdzeniu jego zgodnoŌci z ustaleniami stu-
dium..." 

W obowiņzujņcym dla gminy Grodzisk Wielkopol-
ski studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, nie wyznaczono 
obszarów wymagajņcych przeprowadzenia scaleŊ i 
podziału nieruchomoŌci, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy. W zwiņzku z tym okreŌlenie w 
przedmiotowym planie zasad przeprowadzenia na 
terenie objňtym planem procedury scalania i podzia-

łu nieruchomoŌci jest niezgodne z ustaleniami stu-
dium, co jednoznacznie stanowi naruszenie zasady 
sporzņdzania planu okreŌlone w ww. art. 20 ust. 1.  

Zgodnie z art. 15 ust 2, pkt 8 ustawy, w planie 
miejscowym okreŌla siň obowiņzkowo szczegółowe 
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci 
objňtych planem miejscowym.  

Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt 8 
rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587, 
zwanego dalej rozporzņdzeniem), zgodnie z którym 
ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoŌci powinny za-
wierań okreŌlenie parametrów działek uzyskiwanych 
w wyniku scalania i podziału nieruchomoŌci, w 
szczególnoŌci minimalnych lub maksymalnych sze-
rokoŌci frontów działek, ich powierzchni oraz okre-
Ōlenia kņta połoŐenia granic działek w stosunku do 
pada drogowego.  

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam naruszenie powyŐszego przepisu w zwiņzku z 
ustaleniami § 10 uchwały dotyczņcym zasad podziału 
i scaleŊ nieruchomoŌci. Ustalenia zawarte w tym 
paragrafie nie spełniajņ wymogów okreŌlonych w § 4 
pkt 8 rozporzņdzenia, co stanowi naruszenia zasad 
sporzņdzenia planu w tym zakresie.  

Ponadto zapisy § 10 uchwały sņ niejasne i osta-
tecznie uniemoŐliwiajņ przeprowadzenie procedury 
scalania i podziału nieruchomoŌci. Wprowadzone w 
§ 10 ust. 3 zapisy dotyczņce  sņ niezgodne z termino-
logiņ stosowanņ w ustawie o gospodarce nierucho-
moŌciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 102, poz. 651 ze zmianami). Przepisy tej ustawy 
nie regulujņ postňpowania dotyczņcego „łņczenia” 
lub samego „scalania” działek - ustawa reguluje w 
art. 98 b postňpowania połņczenia i ponownego po-
działu działki oraz w rozdziale 2 ustawy postňpowa-
nie dotyczņce scalania i podziału nieruchomoŌci. " 
prawa łņczenia i scalenia działek..." 

W odniesieniu do wprowadzonych w uchwale 
ustaleŊ dotyczņcych podziału nieruchomoŌci stwier-
dzam naruszenie przepisu art. 15 ust. 3 pkt 10 usta-
wy, zgodnie z którym "w planie miejscowym okreŌla 
siň w zaleŐnoŌci od potrzeb minimalnņ powierzchniň 
nowo wydzielonych działek budowlanych. " 

W § 4 ust. 6 i 7 uchwały wymieniono obowiņzujņ-
ce oznaczenia graficzne, okreŌlone na rysunku planu, 
wŌród których znajduje siň „podział na działki bu-
dowlane” oraz „obowiņzek scalenia działek”.  

NaleŐy zwróciń uwagň, Őe ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do 
zasad podziału nieruchomoŌci, upowaŐnia w art. 15 
ust. 3 pkt 10 tylko do okreŌlenia minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.  

Zgodnie z art. 93 ustawy o gospodarce nierucho-
moŌciami, podziału nieruchomoŌci moŐna dokonań, 
jeŐeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowe-
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go. ZgodnoŌń z ustaleniami planu miejscowego do-
tyczy przeznaczenia terenu jak i moŐliwoŌci zagospo-
darowania nowo wydzielonych działek gruntu.  

Organy gminy w ramach posiadanego władztwa 
planistycznego nie dysponujņ uprawnieniami do 
okreŌlenia dodatkowych, szczegółowych zasad jakim 
miałby podlegań ewentualny podział nieruchomoŌci 
ponad ustalenia dopuszczone w ustawie. Ustalenie 
na rysunku planu „linii podziału na działki budowla-
ne - jako oznaczenia obowiņzujņcego – stanowi prze-
kroczenie upowaŐnienia wynikajņcego z art. 15 ust. 
3 pkt 10 ustawy, co stanowi naruszenie zasad spo-
rzņdzenia planu.  

JednoczeŌnie wskazujň, Őe treŌń § 10 ust. 
2 uchwały: jest niejasna i pozwala jedynie domnie-
mywań intencji autora planu. Zapisy planu miejsco-
wego, stanowiņce regulacje prawne dla terenu, dla 
którego zostały uchwalone, nie mogņ opierań siň na 
domniemaniach, powinny byń jednoznaczne i zro-
zumiałe w swej istocie. "Ustala siň zakaz podziałów 
wtórnych działek istniejņcych oraz wydzielonych 
zgodnie z rysunkiem planu " 

Zgodnie z treŌciņ art. 28 ust. 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawň do 

stwierdzenia niewaŐnoŌci uchwały rady gminy w 
całoŌci lub w czňŌci stanowi naruszenie zasad spo-
rzņdzania planu miejscowego. W przypadku naru-
szenia zasad sporzņdzania planu miejscowego usta-
wodawca nie wymaga, aby przedmiotowe narusze-
nia miało charakter istotny. Tak wiňc kaŐde narusze-
nie zasad sporzņdzania planu miejscowego powinno 
skutkowań stwierdzeniem niewaŐnoŌci uchwały. 
Wskazane wyŐej nieprawidłowoŌci stanowiņ naru-
szenie zasad sporzņdzania planu zagospodarowania 
przestrzennego i nakazujņ stwierdzenie niewaŐnoŌci 
w całoŌci przedmiotowej uchwały 

W zwiņzku z powyŐszym orzeczono jak w senten-
cji. 

Od niniejszego rozstrzygniňcia nadzorczego przy-
sługuje skarga za moim poŌrednictwem do Woje-
wódzkiego Sņdu Administracyjnego w Poznaniu w 
terminie 30 dni od otrzymania rozstrzygniňcia. 

 

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Piotr Florek 
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POROZUMIENIE NR 1/2011  

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego 
ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B oraz 

całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy. 

zawarte pomiňdzy: Powiatem KoniŊskim, repre-
zentowanym przez Zarzņd, w którego imieniu działa-
jņ:  

1. Małgorzata Waszak – Starosta KoniŊski  
2. Andrzej Nowak – Wicestarosta KoniŊski a Mia-

stem Konin reprezentowanym przez wykonujņcego 
zadania prezydenta: 1. Marka Waszkowiaka - Zastňp-
cň Prezydenta Konina 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 
175, poz. 1362 z póŎn. zm.), § 7 ust. 4 rozporzņdzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010r. w sprawie Ōrodowiskowych domów samopo-
mocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz Uchwały nr 
VI/32/2011 Rady Powiatu KoniŊskiego z dnia 2 maja 
2011r. w sprawie przyjňcia od Miasta Konina do 
prowadzenia zadania z zakresu administracji rzņdo-
wej polegajņcego na prowadzeniu dziennego oŌrod-
ka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
typu B oraz całodobowego oŌrodka wsparcia – Ōro-
dowiskowego domu samopomocy dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, uchwały nr 126 Rady Miasta 
Konina z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powierzenia 
Powiatowi KoniŊskiemu do prowadzenia zadania 
z zakresu administracji rzņdowej polegajņcego na 
prowadzeniu dziennego oŌrodka wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi typu B oraz całodobo-
wego oŌrodka wsparcia – Ōrodowiskowego domu 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

§ 1. 1. Miasto Konin powierza, a Powiat KoniŊski 
przyjmuje realizacjň zadania z zakresu administracji 
rzņdowej polegajņcego na prowadzeniu dziennego 
oŌrodka wsparcia- Ōrodowiskowego domu samopo-
mocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B 
bňdņcych mieszkaŊcami Miasta Konina oraz całodo-
bowego oŌrodka wsparcia – Ōrodowiskowego domu 
samopomocy. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 Powiat Ko-
niŊski realizował bňdzie poprzez udostňpnianie nie-
odpłatnie Miastu Konin miejsc w dziennym oŌrodku 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu 
B –ŋrodowiskowy Dom Samopomocy w Koninie 
przy ul. Zagórowskiej prowadzonym na zlecenie 
Powiatu KoniŊskiego przez Fundacjň Mielnica 
w Koninie oraz prowadzonym przez Powiat KoniŊski 
ŋrodowiskowym Domu Samopomocy w ŋlesinie. 

 
§ 2. Decyzjň o skierowaniu do ŋrodowiskowych Do-
mów Samopomocy w Koninie i w ŋlesinie, decyzjň w 
sprawie odpłatnoŌci za korzystanie z usług w tych 
oŌrodkach wsparcia wydaje Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie działajņc z 


