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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN I.- 11.4131-1-11- 271/11 

 z dnia 10 sierpnia 2011 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 zm.) 
 
orzekam 
 
nieważność § 3 pkt 13 uchwały Nr XII/72/2011 Rady 
Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 maja 2011 roku w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obej-
mującego działki nr geodezyjny 14/1, 16 oraz czćść 
działki 14/2 we wsi Huta Trzemeszaĉska, gmina 
Trzemeszno – ze wzglćdu na istotne naruszenie pra-
wa.  
 
UZASADNIENIE 
 
Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Trzemesz-
nie z dnia 25 maja 2011 roku wraz z dokumentacją 
planistyczną została dorćczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu  12 lipca 2011 r. 
 
 Jako podstawć prawną uchwały powołano 
przepisy art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
 
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmioto-
wej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co nastćpu-
je: 
 
Na sesji dniu 25 maja 2011 r. Rada Miejska w Trze-
mesznie podjćła uchwałć Nr XII/72/2011 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu eksploatacji kruszywa, obejmującego 
działki nr geodezyjny 14/1, 16 oraz czćść działki 14/2 
we wsi Huta Trzemeszaĉska, gmina Trzemeszno. 
Oceniając przedmiotową uchwałć pod kątem zgod-
ności z prawem organ nadzoru stwierdził, że narusza 
ona przepisy art. 15 w związku z art. 28 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. zm.).  
 
 Z ustaleĉ dokonanych przez organ nadzoru 
wynika, że powyższa uchwała została uchwalona z 
naruszeniem zasad sporządzania aktu planistycznego 
określonych przepisami artykułu 15 ust. 2 ww. usta-
wy, który wymienia obligatoryjne elementy, jakie 
powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego.  
 W § 3 pkt 13 uchwały Rada Miejska w Trze-
mesznie postanowiła zdefiniować pojćcie „obszaru 
górniczego” ustalając, iż ilekroć w dalszych przepi-

sach przedmiotowej uchwały jest mowa o: „obszarze 
górniczym – należy przez to rozumieć teren w grani-
cach którego można eksploatować odkrywkową ko-
palnić, zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w 
planie, na podstawie uzyskanej koncesji oraz zgodnie 
z przepisami szczególnymi;”. 
Powyższy zapis uchwały został zdefiniowany w inny 
sposób niż jest to określone w art. 6 pkt 8 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 ze zm.), który sta-
nowi, iż „obszarem górniczym jest przestrzeĉ, w 
granicach której przedsićbiorca jest uprawniony do 
wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót gór-
niczych związanych z wykonywaniem koncesji;”. 
 
 Organ nadzoru stwierdza, że uchwała w 
sprawie planu została podjćta na podstawie upo-
ważnienia ustawowego, jest aktem prawnym po-
wszechnie obowiązującym na obszarze gminy i stąd 
też powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane 
są przepisom powszechnie obowiązującym. Nie mo-
że ona pozostawać w sprzeczności z aktami prawny-
mi wyższego rzćdu. Przepisy gminne nie mogą także 
zawierać powtórzeĉ ustawowych, ani też ich modyfi-
kować lub uzupełniać, gdyż jest to niezgodne z zasa-
dami legislacji (por. wyrok NSA z 20 sierpnia 1996 r. 
SA./Wr 2761/95). Zasadą prawną jest bowiem, że 
uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz 
tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcć 
unormowane i co stanowi przepis prawa powszech-
nie obowiązujący - zgodnie z § 149 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
zasad techniki prawodawczej (Dz. U z 2002 r. Nr 100 
poz. 908). Tak wićc regulowanie przez gminć jeszcze 
raz tego, co zostało już zamieszczone w źródle po-
wszechnie obowiązującego prawa w istotny sposób 
narusza porządek prawny. 
Kwestionowana uchwała, jako akt prawa miejscowe-
go podlega szczególnym rygorom prawnym, ponie-
waż jej regulacje dotyczą różnych podmiotów, a w 
związku z tym zapisy uchwały bćdącej takim aktem 
powinny być jednoznaczne i nie powinny budzić 
żadnych wątpliwości. Zatem zapisy zawarte w planie 
powinny być dokładne, jasne i czytelne.  
 Organ nadzoru pragnie podkreślić także, że 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
stanowi podstawć prawną rozstrzygnićć w sprawach 
indywidualnych, tak wićc jego przepisy powinny być 
redagowane w sposób nie budzący wątpliwości in-
terpretacyjnych.  
 Wymienione w niniejszym rozstrzygnićciu 
nieprawidłowości stanowiące naruszenie zasad spo-
rządzania planu zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
powodują konieczność stwierdzenia nieważności 
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postanowieĉ wynikających z § 3 ust. 13 uchwały Nr 
XII/72/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 
maja 2011 roku.  
Stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w 
czćści w zakresie powyższego zapisu jest możliwe 
tylko dlatego, iż w pozostałej czćści nie zawiera ona 
uchybieĉ prawnych. 
 

 Mając powyższe na uwadze należało orzec, 
jak w sentencji. 
 

 Niniejsze rozstrzygnićcie nadzorcze może 
być zaskarżone w terminie 30 dni od jego dorćczenia 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskie-
go. 

 
Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
 
  


