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Wyniki wyborów: Okr�g wyborczy nr 11, w którym wybierano 1 radnego. 
 
A. Wybory odbyły si�. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
C. W wyborach wzi�ło udział (liczba kart wa�nych) 169. 
D. Głosów wa�nych oddano 167. 
E. Radnym został wybrany: 
z listy nr 3             KWW JAN NATANEK 
 
  1) NATANEK Jan 
 
F. W okr�gu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Komisarz Wyborczy w Elbl�gu 
Krzysztof Nowaczy�ski 

 
     
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,  
poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, póz. 1111. 

 
 

1970 

ROZSTRZYGNI	CIE NADZORCZE  

PN.0911-284/09 

Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

z dnia 21 sierpnia 2009 r. 

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z pó�n. zm.) stwierdzam niewa�no�� § 38 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXVII/32/2009 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia  
24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kisielice. 
 

Uzasadnienie 
 

Uchwał�, o której na wst�pie, Rada Miejska w Kisielicach dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Kisielice odno�nie terenów okre�lonych w uchwale Nr XI/72/2007 z dnia 26 wrze�nia 2007 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, a jednocze�nie wprowadziła zmiany 
do uchwały Nr III/15/98 z dnia 6 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kisielice. 

Na mocy § 38 ust. 1 pkt 6 uchwały Rada Miejska wprowadziła zmian� § 53 ust. 3 uchwały Nr III/15/98 poprzez dodanie 
pkt 15 o tre�ci: „dopuszcza si� w bezpo�rednim s�siedztwie zagród istniej�cych, mo�liwo�� realizacji budynków 
jednorodzinnych na działkach o powierzchni do 0.5 ha na gruntach klasy III i wy�szych oraz 1,0 ha na pozostałych gruntach z 
uwzgl�dnieniem zasad ich budowy, okre�lonych w rozdziale 2, dział II oraz z zachowaniem obowi�zuj�cych przepisów w 
zakresie odległo�ci od dróg i ochrony akustycznej budynków mieszkalnych”. 

W ocenie organu nadzoru zapis powy�szy narusza prawo. 
Stwarza bowiem mo�liwo�� realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach, które w planie zostały 

oznaczone jako grunty rolne. Taka regulacja narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm), zgodnie z którym w planie okre�la si� 
obowi�zkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach 
gospodarowania. 

Kwestionowany zapis narusza równie� przepisy rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), 
gdzie w zał�czniku nr 1 okre�lono kategorie terenów ze wzgl�du na ich przeznaczenie i przypisano im okre�lone oznaczenie 
graficzne i literowe. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pełni� całkowicie inn� funkcj� ni� tereny rolnicze czy te� 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, st�d te� powinny by� wskazane na 
rysunku planu poprzez wydzielenie liniami rozgraniczaj�cymi i wyró�nione w sposób okre�lony w ww rozporz�dzeniu. W 
ocenie organu nadzoru, wprowadzanie do planu zapisu umo�liwiaj�cego realizacj� zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na terenach, które nie zostały na rysunku planu oznaczone jako tereny przeznaczone pod tak� zabudow� - narusza prawo. 

Nale�y równie� zauwa�y�, �e na mocy wprowadzonego zapisu mo�liwym byłoby wydzielenie gruntu rolnego o powierzchni 
mniejszej ni� 0,3 ha z przeznaczeniem na zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. Tymczasem stosownie do 93 ust. 2a ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), podział nieruchomo�ci poło�onych na 
obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i le�ne, powoduj�cy wydzielenie działki gruntu o powierzchni 
mniejszej ni� 0,3 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, �e działka ta zostanie przeznaczona na powi�kszenie s�siedniej 
nieruchomo�ci lub dokonana zostanie regulacja granic mi�dzy s�siaduj�cymi nieruchomo�ciami. Za sprzeczny z prawem nale�y 
zatem uzna� zapis dopuszczaj�cy mo�liwo�� wydzielenia takiej działki w innych celach. 
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Nadto zapis § 53 ust. 3 pkt 15 umo�liwia omini�cie przewidzianego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  
o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr.121, poz. 1266 z pó�n. zm) obowi�zku uzyskania zgody Ministra 
wła�ciwego do spraw rozwoju wsi na zmian� przeznaczenia na cele nierolnicze i niele�ne gruntów rolnych stanowi�cych 
u�ytki rolne klas I-III, je�eli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha. Stwarza bowiem 
mo�liwo�� wydzielenia z obszaru, co do którego istniałby obowi�zek uzyskania zgody na zmian� przeznaczenia, wi�kszej 
ilo�ci działek, z których �adna nie przekraczałaby 0,5 ha, przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. 
Z powy�szych wzgl�dów nale�ało rozstrzygn�� jak na wst�pie. 
 

Od niniejszego rozstrzygni�cia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia, za po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-
Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego dor�czenia. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 

 
 

1971 

WYROK 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 16 czerwca 2009 r. 

Sygn. akt: II SA/Ol 96/09 

 
Wojewódzki S�d Administracyjny w Olsztynie w składzie nast�puj�cym: 
 
Przewodnicz�cy       S�dzia WSA Marzenna Glabas 
S�dziowie          S�dzia WSA Adam Matuszak 

S�dzia WSA Bogusław Ja�d�yk (spr.)  
Protokolant               Karolina Hrymowicz 
 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2009 r. sprawy ze skarg Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego,  
Anety Szumskiej, Bogdana Kami�skiego, Wiesława Saciłowskiego i Edyty Lema�skiej na uchwał� Rady Miasta Ełku z dnia  
30 pa�dziernika 2007 r. Nr XVI/146/07 w przedmiocie ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego i zatwierdzenia jego regulaminu 
 
I. stwierdza niewa�no�� zaskar�onej uchwały; 
II. orzeka, �e zaskar�ona uchwała nie podlega wykonaniu; 
III. zas�dza od Gminy Miasto Ełk - Rady Miasta Ełku na rzecz skar��cych: Anety Szumskiej, Bogdana Kami�skiego, Wiesława 
Saciłowskiego i Edyty Lema�skiej kwoty po 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów post�powania s�dowego. 
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