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Pod—re`lenia ta—we wymaga, iw rada, –a—o organ ustawowo ”owoJany do uchwalenia mie–scowego 
planu, nie jest uprawniona do przekazywania kompetencji w za—resie –ego uszczegóJowienia innym ”od-
miotomŁ ByJoby to bowiem dla tych ”odmiotów swoiste u”owawnienie do wydawania równego rodza–u 
a—tów ”rawnych (decyz–i, ”ostanowieL, it”Ł), zawiera–ących fa—tyczne uszczegóJowienie, a przez to skon-
kretyzowanie i rozwinięcie ”lanu w przekazanym zakresie. Ustalone w tych przypadkach warunki zawarte 
w o”inii Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów, a dotyczące wszel—ich dziaJaL w obszarze strefy 
ochrony —onserwators—ie–, decydować będą o ostateczne– tre`ci ”lanu, stanowiąc w efekcie o zrealizo-
waniu kompetencji zastrzewone– ”rze”isami ”rawa dla rady gminyŁ Podobny ”ogląd wyraziJ Wo–ewódz—i 
Sąd Administracy–ny w Krakowie w wyroku z dnia 23 marca 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 1148/06, 
stwierdza–ąc, iw wykluczone jest zawieranie w przepisach miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego norm otwartych, ”ozwalających jakimkolwiek ”odmiotom na indywidualne uzgadnianie od-

stę”stw od ”lanu bowiem ”owoduje to, we zamieszczone w ”lanie normy ”rawa materialnego stają się 
niedookre`lone. 

W ocenie organu nadzoru, —onieczne –est równiew stwierdzenie niewawno`ci § 2 ust. 5 uchwaJy 
Nr VIł41ł11 Rady Gminy Postomino, do”uszcza–ącego umieszczanie znaków informacyjnych i reklam 

w drogach stanowiących ”rzestrzeL ”ubliczną w uzgodnieniu z zarządzającym. 
Ustawa o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym ”rzyzna–e bowiem —om”etenc–ę radzie gmi-

ny do o—re`lenia s”osobu usytuowania obie—tów budowlanych w stosun—u do dróg i innych terenów ”u-
blicznie dostę”nych (art. 15 ust. 3 pkt 8), nie za` do rozstrzygania o tym, co i ”rzy s”eJnieniu –a—ich wa-
run—ów mowe zostać umieszczone w granicach drogi bądu ”asa drogowegoŁ Powywsza ustawa nie zawie-
ra definicji drogi, w związ—u z czym nalewy odwoJać się do definic–i zawarte– w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), zgodnie z —tórym 
drogą –est budowla wraz z drogowymi obiektami inwynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca 
caJo`ć techniczno-uwytkową, ”rzeznaczona do ”rowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie 

drogowym. Z kolei, ustawodawca w art. 39 ust. 1 pkt 1 cytŁ ustawy w”rowadziJ generalny za—az lokali-

zacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeL, ”rzedmiotów i materiaJów niezwiązanych z potrze-

bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a odstę”stwa od te– reguJy są mowliwe –edy-
nie w szczególnie uzasadnionych ”rzy”ad—ach i wyJącznie za zezwoleniem wJa`ciwego zarządcy drogi 
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. A zatem, rada gminy nie jest organem kompetentnym do 
regulowania tej kwestii w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzja bowiem w tym 
za—resie nalewy do wJa`ciwo`ci zarządcy drogiŁ 

Reasumu–ąc uznać nalewy, we Rada Gminy Postomino w”rowadza–ąc za”isy o ws—azane– ”owywe– tre`ci 
w uchwale Nr VI/41/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w gminie Postomino - zes”óJ ”ar—ów wiatrowych 
nr 3 Marszewo - PoJudnie naruszyJa ”rze”isy ”owszechnie obowiązu–ącego ”rawa w stopniu istotnym, zatem 
stwierdzenie –e– niewawno`ci w za—resie ws—azanym na wstę”ie –est w ”eJni uzasadnione i konieczne. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zas—arwone do Wo–ewódz—iego Sądu Administracyjnego w Szcze-
cinie. S—argę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wo–ewody źachodnio”omors—iego w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia rozstrzygnięciaŁ 
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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR NK.4.4131/57/2011[AB] 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 4 kwietnia 2011 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 2 ust. 5 uchwaJy Nr VI/42/11 Rady Gminy Postomino 

z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｭNacmierskie Wzgórzaｬ w obrębie JezierzanyŁ 

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; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
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Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675, Nr 40, poz. 230) stwierdzam niewawno`ć: 
§ 2 ust. 5 uchwaJy Nr VI/42/11 Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNacmiers—ie Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany. 

Uzasadnienie 

W dniu 24 lutego 2011 r. Rada Gminy Postomino ”od–ęJa uchwaJę Nr VI/42/11 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNacmierskie Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany. 
Ja—o materialno”rawną ”odstawę ”od–ęcia ww. uchwaJy Rada ws—azaJa mŁinŁ ”rze”is art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), zgodnie z —tórym ”lan miejscowy uchwala rada gminy, ”o stwierdzeniu jego zgodno`ci 
z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 
zaJączniki do uchwaJy. 

W oparciu o ”rzywoJany ”rze”is Rada Gminy Postomino niewąt”liwie ”osiadaJa —om”etenc–ę do ”od-
–ęcia ”rzedmiotowe– uchwaJy, –edna—we w toku badania –e– legalno`ci organ nadzoru stwierdziJ, we regula-
cja zawarta w § 2 ust. 5 w s”osób istotny narusza ”rze”isy ”owszechnie obowiązu–ącego ”rawa. 

W ”ierwsze– —ole–no`ci ws—azać nalewy, we zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o planowaniu 
i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym —sztaJtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, 
w tym uchwalanie mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, nalewy do zadaL wJasnych gmi-
nyŁ Powywsza regulac–a stanowi więc wyraz samodzielno`ci wJadztwa ”lanistycznego gminy, a zatem 
”rzesądza o tym, we to rada gminy –est organem ustawowo od”owiedzialnym za uchwalenie mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy w za—resie ”osiadane– samodzielno`ci ”lanistycznej 
zobowiązana –est –edna— ”rzestrzegać ustalonych w ”owywsze– ustawie zasad ”lanowania oraz o—re`lone– 
ustawą ”rocedury ”lanistyczne–Ł Ustalenia ”lanu mie–scowego, mimo, we odnoszą się do abstrakcyjnego 
adresata, regulu–ą status ”rawny —on—retnych nieruchomo`ci ”oJowonych na obszarze ”lanuŁ S—ut—i ”raw-
ne uchwalenia mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego są znaczące zarówno dla gminy, –a— 
i wJa`cicieli nieruchomo`ci i inwestorówŁ Nadto, ”od—re`lić nalewy normatywny chara—ter ”ostanowieL 
zawartych w ”lanie, —tóry, stosownie do tre`ci art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, jest aktem prawa miejscowego, a zatem zawiera przepisy o charakterze powszechnie 
obowiązu–ącym (choć w wymiarze lokalnym). Z kolei, przepis art. 28 ust. 1 wwŁ ustawy stanowi, we na-
ruszenie zasad s”orządzania studium lub ”lanu mie–scowego, istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, 
a ta—we naruszenie wJa`ciwo`ci organów w tym za—resie, ”owodu–ą niewawno`ć uchwaJy rady gminy 
w caJo`ci lub czę`ci. 

W § 2 ust. 5 uchwaJy Nr VIł42ł11 Rada Gminy Postomino ”ostanowiJa o dopuszczeniu umieszcza-

nia znaków informacyjnych i reklam w drogach stanowiących ”rzestrzeL ”ubliczną oraz w ”ozostaJych 
drogach za zgodą zarządzających, narusza–ąc tym samym - w ocenie organu nadzoru - przepisy ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), a ta—we art. 15 
ust. 3 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W ”rzedmiotowe– s”rawie ws—azać nalewy, we ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ”rzyzna–e —om”etenc–ę radzie gminy do o—re`lenia s”osobu usytuowania obie—tów budowlanych 
w stosun—u do dróg i innych terenów ”ublicznie dostę”nych (art. 15 ust. 3 pkt 8), z czym wiąwe się rów-
niew wymóg uzgodnienia projektu planu z zarządcą drogi w przypadku, gdy s”osób zagos”odarowania 
gruntów ”rzylegJych do ”asa drogowego lub zmiana tego s”osobu mogą mieć w”Jyw na ruch drogowy 
lub samą drogę (art. 17 pkt 6 litŁ b cytŁ ustawy)Ł Jedna—we rada, na te– ”odstawie nie –est u”owawniona 
do rozstrzygania o tym, co i ”rzy s”eJnieniu –a—ich warun—ów mowe zostać umieszczone w granicach dro-
giŁ Powywsza ustawa nie zawiera definic–i drogi, w związ—u z czym nalewy odwoJać się do definic–i zawar-
tej w art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z —tórym drogą –est budowla wraz z drogowymi 

obiektami inwynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca caJo`ć techniczno-uwytkową, ”rze-

znaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Z kolei, ustawodawca 
w art. 39 ust. 1 pkt 1 cytŁ ustawy w”rowadziJ generalny za—az lokalizacji obiektów budowlanych, 
umieszczania urządzeL, ”rzedmiotów i materiaJów niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania drogami lub 
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potrzebami ruchu drogowego, a odstę”stwa od te– reguJy są mowliwe –edynie w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach i wyJącznie za zezwoleniem wJa`ciwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji 
administracyjnej. A zatem, rada gminy nie jest organem kompetentnym do regulowania tej kwestii w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzja bowiem w tym za—resie nalewy do wJa`ciwo`ci 
zarządcy drogiŁ 

Reasumu–ąc uznać nalewy, we Rada Gminy Postomino w”rowadza–ąc za”is o ws—azane– ”owywe– tre-
`ci w uchwale Nr VI/42/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego ｭNacmierskie Wzgórzaｬ w obrębie Jezierzany naruszyJa ”rze”isy ”owszechnie 
obowiązu–ącego ”rawa w sto”niu istotnym, zatem stwierdzenie –e– niewawno`ci w zakresie wskazanym na 
wstę”ie jest w ”eJni uzasadnione i konieczne. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zas—arwone do Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego w Szcze-
cinie. S—argę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wo–ewody źachodnio”omors—iego w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia rozstrzygnięciaŁ 
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śgzem”larze biewące i z lat ubiegJych, w miarę ”osiadanych rezerw, mowna nabywać: 

ｦ na ”odstawie nadesJanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Szczecinie,  
ulŁ WaJy Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703, 

ｦ w ”un—tach s”rzedawy: 

 Bibliote—a źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Szczecinie, ulŁ WaJy Chrobrego 4, ”o—Ł 137, codziennie w godzinach 800 ｦ 1500, tel. 91 43-03-380. 

 Bibliote—a źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Szczecinie ｦ Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 ｦ 1530. 

Śzienni—i Urzędowe wraz ze s—orowidzami wyJowone są do ”owszechnego wglądu w bibliote—ach: źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego 
w Szczecinie oraz w Śelegaturze źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Koszalinie ｦ codziennie w godzinach pracy bibliotek. 

 

TJoczono z ”olecenia Wo–ewody źachodniopomorskiego 
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