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Ponadto przepis § 6 ust. 2 załącznika uchwały do-
tyczy materii uregulowanej w przepisach kodeksu 
cywilnego (art. 427 i art. 415 kodeksu cywilnego), ust. 
1 dotyczący porządku publicznego jest uregulowany 
w kodeksie wykroczeń (art. 51) a powtarzanie usta-
wowych rozstrzygnićć dotyczących odpowiedzialno-
ści jest naruszeniem zasad tworzenia aktów prawa 
miejscowego. 

Również zapisy § 6 ust. 6 załącznika uchwały do-
tyczą odpowiedzialności cywilnej i są uregulowane 
w przepisach kodeksu cywilnego i powtarzanie ich 
w aktach prawa miejscowego jest istotnym narusze-
niem prawa. Ponadto zapis ten wykracza poza zakres 
upoważnienia ustawowego. 

Użyte w art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie 
gminnym pojćcie „zasady i tryb korzystania” zawiera 
w sobie kompetencjć organu stanowiącego gminy 
do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń 
użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego 
postćpowania, ustalania obowiązujących reguł za-
chowania sić, określenia ustalonego porządku za-
chowania sić. Oznacza to w konsekwencji uprawnie-
nie rady gminy do wprowadzenia reguł dotyczących 
obowiązującego sposobu zachowania sić osób, które 

przebywają na tych terenach lub obiektach. W aktach 
prawa miejscowego jakimi są zasady i tryb korzysta-
nia z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej nie można zawierać zapisów, które byłyby 
powtórzeniem norm zawartych w przepisach po-
wszechnie obowiązujących. Rada uchwalając przepi-
sy prawa miejscowego winna to czynić w zgodzie 
z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
,,zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100 poz. 
908), do których to aktów zgodnie z § 143 załącznika 
do tego rozporządzenia, stosuje sić mićdzy innymi § 
137 załącznika, zgodnie z którym w uchwale nie po-
wtarza sić przepisów ustaw, ratyfikowanych umów 
mićdzynarodowych i rozporządzeń.  

W związku z powyższym orzeczono jak w senten-
cji. 

Od niniejszego rozstrzygnićcia przysługuje skarga 
za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania rozstrzygnićcia. 

Wojewoda Wielkopolski 
 (-) Piotr Florek 
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami)orzekamnieważność 
w całości uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/67/2011 
z 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Siedlec w obrćbie dzia-
łek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15, ze wzglćdu na 
istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 października 2011 r. Rada Gminy Sie-
dlec podjćła uchwałć Nr XI/67/2011 w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Siedlec 
w obrćbie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15.  

Uchwała wraz z załącznikami, dokumentacją prac 
planistycznych wraz z wnioskiem o ocenć zgodności 
z prawem wpłynćła do Wojewody Wielkopolskiego 
dnia 2 listopada 2011 roku.  

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

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu 
sprzed zmiany wprowadzonej art. 1 pkt 4 lit. a ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), w planie miejscowym 
określa sić obowiązkowo parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy.  

Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt 
6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 163, poz. 1587, zwanego 
dalej rozporządzeniem), na mocy którego ustalenia 
dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny 
zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, 
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki lub terenu, w tym udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów 
i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii 
dachu. 

Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, na 
rysunku planu stosuje sić nazewnictwo i oznaczenia 
umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku 
planu miejscowego z tekstem planu miejscowego. 

W § 7 ust. 1 pkt 5 uchwały ustalono „zachowanie 
istniejących linii zabudowy pokrywających sić 
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z granicami zewnćtrznymi terenu, z dopuszczeniem, 
w przypadku realizacji nowych inwestycji budowla-
nych, odsunićcia linii zabudowy w głąb działki zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, bez określenia innych 
parametrów linii zabudowy”. 

Jak wynika z analizy podkładu mapowego do ry-
sunku planu – istniejąca zabudowa odsunićta jest od 
zewnćtrznych granic terenu o ok. 6 m od strony jego 
frontu.  

W związku z powyższym, przyjmując nawet, iż 
dopuszczalne byłoby graficzne przedstawienie linii 
zabudowy jako tożsamej z linią rozgraniczającą teren 
(co jednak wymagałoby odpowiedniego oznaczenia 
w legendzie do rysunku) - ww. zapis planu, z którego 
wynika, że linia zabudowy pokrywa sić z „granicami 
zewnćtrznymi terenu” - sprzeczny jest z rysunkiem, 
co stanowi naruszenie § 8 ust. 2 rozporządzenia.  

W omówionej powyżej sytuacji, gdy tekst planu 
nie koresponduje z rysunkiem, nie jest natomiast 
możliwa do bezspornego ustalenia zasada dopusz-
czenia cofnićcia błćdnie określonej linii zabudowy, 
gdzie zakres wątpliwości powićksza dodatkowo 
sformułowanie o „zgodności z przepisami odrćbny-
mi” - bez powołania sić na te przepisy.  

Reasumując, powyższe okoliczności powodują, że 
z ustaleń omawianego planu nie sposób jednoznacz-
nie wywieść jaka linia zabudowy została wyznaczona 
(co dotyczy także braku jej określenia jako obowiązu-
jącej albo nieprzekraczalnej), co w konsekwencji 
mogłoby prowadzić do błćdnie wydanych decyzji 
administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu  
na budowć.  

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam zatem naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 
w zakresie ustaleń dotyczących sposobu wyznacze-
nia linii zabudowy.  

Ponadto zwracam uwagć na wzajemnie sprzeczne 
ustalenia § 7 ust. 1 pkt 11 uchwały, w którym do-
puszcza sić podział i scalenie nieruchomości oraz § 
10 pkt 2 uchwały, zgodnie z którym „nie ustala sić 

szczegółowych zasad i warunków scalenia nieru-
chomości objćtym planem”.  

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
podstawć do stwierdzenia nieważności uchwały rady 
gminy w całości lub w czćści stanowi naruszenie 
zasad sporządzania planu miejscowego. W przypad-
ku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowe-
go ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe 
naruszenia miało charakter istotny. Tak wićc każde 
naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego 
powinno skutkować stwierdzeniem nieważności 
uchwały. Wskazane wyżej nieprawidłowości stano-
wią naruszenie zasad sporządzania planu zagospoda-
rowania przestrzennego i nakazują stwierdzenie nie-
ważności w całości przedmiotowej uchwały. 

Podkreślić trzeba, że kontrolowana uchwała jako 
akt prawa miejscowego o charakterze generalnym 
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregu-
lowania obejmować wszystkie możliwe sytuacje. 
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt nor-
matywny (a takim jest przedmiotowa uchwała) po-
winien zawierać próbć zdefiniowania danego okre-
ślenia, jeżeli jest ono wieloznaczne lub nieostre, 
a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości albo 
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie 
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale bćdącej aktem 
prawa miejscowego uregulowań sformułowanych 
w sposób trudny do jednoznacznego odczytania 
stanowi istotne naruszenie prawa (wyrok WSA 
w Gorzowie Wlkp. z 3 września 2009 r. II SA/Go 
497/09).  

W związku z powyższym orzeczono jak w senten-
cji. 

Od niniejszego rozstrzygnićcia nadzorczego przy-
sługuje skarga za moim pośrednictwem do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
w terminie 30 dni od otrzymania rozstrzygnićcia. 

 
Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orzekam nieważ-
ność uchwały Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej 
w Mićdzychodzie z dnia 28 września 2011 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mićdzychód dla 
czćści terenów położonych w obrćbach Głażewo, 
Gralewo, Łowyń, - ze wzglćdu na istotne naruszenie 
prawa. 

Uzasadnienie 

W dniu 28 września 2011 roku Rada Miejska 
w Mićdzychodzie podjćła uchwałć Nr XIII/119/2011 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mićdzychód dla 
czćści terenów położonych w obrćbach Głażewo, 
Gralewo, Łowyń. 


