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przez organy gminy nie musi oznaczać, ďe podjćta 
uchwała jest aktem prawa miejscowego, który zawie-
ra normy powszechnie obowiązujące. Akt prawa 
miejscowego bćdąc čródłem prawa powszechnie 
obowiązującego musi zawierać wypowiedzi wyzna-
czające adresatom pewien sposób zachowania tj. 
zawierać zakazy, nakazy lub uprawnienia. 

Akt prawa miejscowego to taki akt, który zawiera 
co najmniej jedną normć o charakterze generalnym 
i abstrakcyjnym. Charakter generalny mają te normy, 
które odnoszą sić do pewnej kategorii potencjalnych 
adresatów, a nie do indywidualnie oznaczonego 
podmiotu. Abstrakcyjnoċć normy wyraďa sić w tym, 
ďe zakazywanie, nakazywanie bądč uprawnienie ma 
mieć miejsce w pewnych powtarzalnych okoliczno-
ċciach, nie zaċ w jednej konkretnej sprawie. Tym 
samym normy te mogą zostać wykorzystane 
w nieograniczonej liczbie przypadków. 

 Rada Miejska Grabowa nad Prosną uznając 
uchwałć Nr IX/63/2011 za akt prawa miejscowego 
i uzaleďniając jej wejċcie w ďycie od opublikowania 
w wojewódzkim dzienniku urzćdowym naruszyła 
w sposób istotny art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych, zatem uzasad-
nione jest stwierdzenie niewaďnoċci tej uchwały.  

 W tym stanie rzeczy orzeka sić jak w sentencji.  
 Niniejsze rozstrzygnićcie nadzorcze moďe być za-

skarďone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodnoċci z prawem 
w terminie 30 dni od daty jego dorćczenia, za po-
ċrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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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 niewaďnoċć 
w całoċci uchwały Rady Gminy Wijewo Nr X/73/2011 
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy letniskowej we wsi Miastko, ze 
wzglćdu na istotne naruszenie prawa. 
 
Uzasadnienie 

 
W dniu 20 lipca 2011 r. Rada Gminy Wijewo pod-

jćła uchwałć Nr X/73/2011 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy letniskowej we wsi Miastko. 

Uchwała z załącznikami i dokumentacją prac pla-
nistycznych oraz koniecznymi uzupełnieniami wpły-
nćła do Wojewody Wielkopolskiego dnia 8 wrzeċnia 
2011r. 

Organ nadzoru dokonując oceny zgodnoċci 
z prawem przedmiotowej uchwały, stwierdził co 
nastćpuje: 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. zwanej dalej 
„ustawą”) wójt wprowadza (do projektu planu) 
zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych 
uzgodnieĉ oraz ogłasza o wyłoďeniu projektu planu 
do publicznego wglądu. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego został dwukrotnie wyłoďony do pu-
blicznego wglądu w terminach od 12 kwietnia 2010 r. 
do 14 maja 2010 r. i od 2 listopada 2010 r. do 
3 grudnia 2010 r.  

Dnia 23 lutego 2011 r., a nastćpnie 17 marca 2011 
r. oraz 14 kwietnia 2011 r. wystąpiono do Prezesa 

Urzćdu Komunikacji Elektronicznej o zaopiniowanie 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

W odpowiedzi pismami z dnia 10 marca 2011 r. 
oraz 29 marca 2011 r. Prezes Urzćdu Komunikacji 
Elektronicznej zaopiniował negatywnie projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów zabudowy letniskowej we wsi Miastko, 
na skutek czego wójt zmodyfikował ustalenia planu 
likwidując po pierwszym opiniowaniu zapisy zakazu-
jące na obszarze objćtym planem lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowej i lokalizacji wolno-
stojących masztów telefonii komórkowej oraz likwi-
dując po drugim opiniowaniu zapisy zakazujące loka-
lizacji napowietrznych i naziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej. 

Nastćpnie wójt ponownie zwrócił sić do Prezesa 
UKE o zaopiniowanie powyďszego planu, wskutek 
czego, pismem z dnia 27 kwietnia 2011 r. plan został 
zaopiniowany pozytywnie. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam naruszenie przepisu art. 17 pkt 9 ustawy 
w związku z brakiem wyłoďenia projektu planu do 
publicznego wglądu po wprowadzeniu do tekstu 
planu istotnych zmian ustaleĉ planu wynikających 
z opinii Prezesa Urzćdu Komunikacji Elektronicznej. 

Zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy, wójt wprowadza 
zmiany do projektu planu miejscowego wynikające 
z rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
wyłoďonego do publicznego wglądu, po czym 
w niezbćdnym zakresie ponawia uzgodnienia.  

Kolejno, zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy, wójt 
wprowadza zmiany wynikające z dokonanych po-
wtórnie uzgodnieĉ oraz ogłasza o wyłoďeniu projektu 
planu do publicznego wglądu. 
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W trakcie drugiego wyłoďenia, została złoďona 
uwaga dotycząca ustalenia w planie obowiązującej 
linii zabudowy. Uwaga została uwzglćdniona przez 
wójta, co zostało udokumentowane w wykazie uwag 
wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z rozstrzygnićciem  
z dnia 30 grudnia 2010 r., w wyniku czego dokonano 
istotnej zmiany ustaleĉ planu w tym zakresie, zarów-
no w czćċci tekstowej jak i graficznej. 

Zdaniem organu nadzoru, wprowadzenie tej 
zmiany nie wymagało przeprowadzenia ponownych 
uzgodnieĉ, nie mniej jednak, w celu umoďliwienia 
zainteresowanym stronom skorzystania z prawa 
złoďenia ewentualnych uwag do zmienionego projek-
tu planu, projekt planu powinien ponownie zostać 
wyłoďony do publicznego wglądu. Czynnoċć ta nie 
została dokonana, co stanowi naruszenie trybu spo-
rządzenia planu w związku z art. 17 pkt 9 ustawy. 

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy, wójt rozpatruje 
uwagi wniesione do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyłoďonego do 
publicznego wglądu. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam, ďe uwaga wniesiona przez Panią Elizć Rogaliĉ-
ską w trakcie pierwszego wyłoďenia projektu miej-
scowego planu do publicznego wglądu, dotycząca 
moďliwoċci podziału działki nr 68/13 na działki  
o powierzchni minimalnej 500m² nie została rozpa-
trzona przez Wójta Gminy Wijewo, jak równieď przez 
Radć Gminy. 

Z wyjaċnieĉ zastćpcy Wójta Gminy Wijewo 
otrzymanych 8 wrzeċnia 2011r. wynika, ďe uwaga 
wniesiona przez Panią Rogaliĉską „dotyczyła moďli-
woċci realizacji zabudowy letniskowej na działce nr 
68/13 w czćċci zgodnej z udziałem jest uwag iden-
tyczną do uwagi wniesionej przez Paĉstwa Iwonć 
i Piotra Brzeziĉskich” – uwaga paĉstwa Brzeziĉskich 
została rozpatrzona we właċciwym trybie. 

Zwracam jednak uwagć, ďe przedmiotem ww. 
uwag była ta sama nieruchomoċć, jednakďe Pani 
Rogaliĉska wnioskowała o dopuszczenie wydzielenia 
działki o powierzchni minimalnej 500 m², natomiast 
Paĉstwo Brzeziĉscy wnioskowali o dopuszczenie 
moďliwoċci wykonania zabudowy letniskowej 
w granicach ich udziału przysługującego do nieru-
chomoċci wynoszącego 553m². 

Do wyjaċnienia, o którym mowa powyďej, zastćp-
ca Wójta Gminy Wijewo dołączył „uzupełnienie wy-
kazu uwag wniesionych do wyłoďonego do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego(...)”, który dotyczył roz-
strzygnićcia tylko uwagi złoďonej przez Panią Roga-
liĉską. 

Wątpliwoċci budzi data znajdująca sić na wykazie, 
poniewaď mimo iď uwaga Pani Rogaliĉskiej nie zosta-
ła rozpatrzona w terminie, przedmiotowy wykaz da-
towany jest na dzieĉ 30 czerwca 2010r. - data na 
wykazie nie koreluje ze stanem faktycznym wynikają-
cym z wyjaċnieĉ zastćpcy Wójta oraz z przedstawio-
nej dokumentacji planistycznej.  

Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 
U. Nr 163, poz. 1587, zwanego dalej rozporządze-
niem), na rysunku planu stosuje sić nazewnictwo 
i oznaczenia umoďliwiające jednoznaczne powiązanie 
projektu rysunku planu miejscowego z projektem 
tekstu planu miejscowego . 

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam naruszenie powyďszego przepisu w odniesieniu 
do zapisów do § 13 ust. 5 pkt 2 uchwały, w którym 
ustala sić, ďe działki budowlane powstające 
z wtórnego podziału terenu muszą spełniać nastćpu-
jące warunki: bezpoċredni dostćp do drogi publicz-
nej”. 

Jak wynika z rysunku planu, bezpoċredni dostćp 
do drogi publicznej ma tylko czćċć działek oznaczo-
nych symbolem 1 MNL, przylegających bezpoċrednio 
do drogi gminnej oznaczonej symbolem KD-G. Pozo-
stałe nowo wydzielone działki mają dostćp do drogi 
publicznej poprzez wyznaczone w planie drogi we-
wnćtrzne. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy „w planie 
miejscowym okreċla sić obowiązkowo granice 
i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrćbnych przepisów (...)”. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam naruszenie powyďszego przepisu w związku 
z brakiem okreċlenia na rysunku planu granic tere-
nów, o których mowa w §6 uchwały, tj. Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Przemćcko – Wschowskie-
go, Przemćckiego Parku Krajobrazowego, Obszaru 
Natura 2000 – Pojezierze Sławskie i Ostoja Przemćc-
ka, Obszaru Ochronnym Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 304 – Mićdzymorenowy Zbiornik 
Zbąszyĉski. 

Zarówno w czćċci tekstowej jak i graficznej planu 
nie wynika, w jakim zakresie teren objćty opracowa-
niem znajduje sić w granicach ww. obszarów chro-
nionych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy opracowanie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego jest 
projektowaniem zagospodarowania przestrzennego 
w skali lokalnej, w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 
6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inďynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42, ze zm. zwanej dalej „ustawą o samorządach 
zawodowych”). 

Art. 2. ust. 3 ustawy o samorządach zawodowych 
wskazuje, ďe „wykonywanie zawodu urbanisty pole-
ga na projektowaniu zagospodarowania przestrzeni 
w skali regionalnej i lokalnej, zgodnie zwymaganiami 
ładu przestrzennego, ochrony wartoċci architekto-
nicznych i krajobrazowych, zwymaganiami ochrony 
ċrodowiska, racjonalnoċci struktur osadniczych i sieci 
infrastruktury oraz na edukacji w tym zakresie”.  

Natomiast jak wynika z art. 6 ustawy 
o samorządach zawodowych, „prawo wykonywania 
(...) samodzielnego projektowania przestrzeni w skali 
regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem pro-
wadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie 
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osobom wpisanym na listć członków właċciwej izby 
samorządu zawodowego”. 

Z posiadanej dokumentacji wynika, ďe umowa na 
wykonywanie projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego z głównym projektantem 
planu posiadającym odpowiednie uprawnienia do 
projektowania, została podpisana 23 czerwca 2010 r., 
czyli po pierwszym wyłoďeniu projektu miejscowego 
planu do publicznego wglądu.  

Zgodnie z treċcią art. 28 ust. 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym zarówno 
naruszenie „zasad sporządzania” jak i „trybu sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego” powoduje stwierdzenie niewaďnoċci 
takiej uchwały.  

W związku z powyďszym orzeczono jak wsenten-
cji. 

Niniejsze rozstrzygnićcie nadzorcze moďe być za-
skarďone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu za poċrednictwem Wojewody Wiel-
kopolskiego z powodu niezgodnoċci z prawem 
w terminie 30 dni od jego dorćczenia. 

Wojewoda Wielkopolski 
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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 niewaďnoċć 
uchwały Nr X/63/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 
sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ċwiad-
czenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminć 
Siedlec w czćċci dotyczącej: 

- § 7, ze wzglćdu na istotne naruszenia prawa. 
 
Uzasadnienie 

 
W dniu 30 sierpnia 2011r. Rada Gminy Siedlec 

podjćła uchwałć Nr X/63/11 w sprawie ustalenia 
opłat za ċwiadczenia w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminć Siedlec. 

Uchwała została dorćczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu w dniu 8 wrzeċnia 2011 r. 
Organ nadzoru dokonując badania zgodnoċci 
z prawem powyďszej uchwały, stwierdził co nastćpu-
je: 

Uchwała została podjćta na podstawie art. 18 ust. 
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póčn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 wrzeċnia z 1991roku o systemie oċwiaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

W § 7 zapisano: ,,Dyrektor przedszkola wraz 
z kierownikiem Oċrodka Pomocy Społecznej moďe 
obniďyć opłatć miesićczną do 100% jej wartoċci ro-
dzinom niespełniającym kryterium dochodowego na 
osobć w rodzinie, o którym mowa w ustawie 
o pomocy społecznej, które znalazły sić w trudnej 
sytuacji materialnej w wyniku nastćpujących zdarzeĉ 
losowych: 

1) ċmierci jednego lub dwojga rodziców, praw-
nych opiekunów dziecka, wspólnie zamiesz-
kujących i gospodarujących, 

2) nieuleczalnej lub cićďkiej, długotrwałej choro-
by jednego lub dwojga rodziców, prawnych 
opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkują-
cych i gospodarujących, 

3) cićďkiego wypadku powodującego trwały 
uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga 
rodziców, prawnych opiekunów dziecka, 
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, 

4) poďaru lub zalania mieszkania, 
5) zniszczenia, kradzieďy z włamaniem, rabunku 

mienia rodziny, 
6) klćski ďywiołowej lub ekologicznej, której 

skutki dotknćły rodzinć, 
7) oraz innego zdarzenia losowego mającego 

wpływ na kondycjć psychofizyczną, w tym 
materialną”. 

Zapis ten oznacza przekazanie dyrektorom przed-
szkoli i kierownikowi Oċrodka Pomocy Społecznej 
decyzji w sprawie całkowitego bądč czćċciowego 
zwolnienia z opłat. Zgonie z treċcią art. 14 ust. 
5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991 roku o systemie 
oċwiaty organ prowadzący ustala wysokoċć opłat za 
ċwiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne 
w czasie przekraczającym wymiar zajćć o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.  

W art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oċwiaty okre-
ċlono, ďe zadania i kompetencje organu prowadzące-
go okreċlone w art. 14 ust. 5 wykonuje rada gminy.  

Przekazanie kompetencji w sprawach ustalania 
zwolnieĉ od opłat stanowi raďące naruszenie powo-
łanego w podstawie prawnej uchwały art. 14 ust. 
5 ustawy o systemie oċwiaty.  

Przedmiotowe zapis narusza zatem postanowie-
nia § 134 i § 135 załącznika do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Za-
sad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), 
zgodnie z którym w uchwale zamieszcza sić wyłącz-
nie sprawy z zakresu przekazanego w przepisie upo-
waďniającym. 

W ċwietle powyďszego, organ nadzoru stwierdza, 
ďe kwestionowany zapis uchwaływ sposób istotny 
narusza obowiązujący porządek prawny co czyni 
zasadnym stwierdzenie niewaďnoċci uchwały 
w zakresie okreċlonym sentencją niniejszego roz-
strzygnićcia nadzorczego.  


