
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.44.2016.4 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 marca 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 

594 z późn. zm.) 

orzekam 

nieważność uchwały Nr XIV/161/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie wsi Stare Oborzyska - ze względu na istotne naruszenia prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 28 stycznia 2016 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę Nr XIV/161/16 w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie wsi Stare Oborzyska. 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 lutego 2016 roku. 

Przedmiotową uchwałę podjęto na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm). 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co 

następuje. 

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm). w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy. 

Teren objęty niniejszym planem obejmuje teren cmentarza oznaczony symbolem ZC/UK (teren usług 

sakralnych i cmentarza). Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 

25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 

cmentarze (Dz.U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315), odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od 

zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów 

przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia 

i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m 

pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości do cmentarza posiada sieć wodociągową i 

wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone (§ 3 ust. 1 rozporządzenia). W związku z 

powyższym, uzasadnione i konieczne jest wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obejmującym teren cmentarza strefy ochrony sanitarnej wraz z określeniem na jej obszarze 

ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, uniemożliwiających sytuowanie w pobliżu cmentarza zabudowy 

o określonym charakterze oraz innych obiektów, o których mowa w przepisie §3 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 marca 2016 r.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku 

gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Przedmiotowym planem, w przepisie §11 pkt 3 lit. c uchwały, ustalono, że dopuszcza się „do czasu 

wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych lub w przypadku gospodarstw domowych do biologicznych oczyszczalni ścieków(…)”, 

co stanowi modyfikację i rozszerzenie cytowanych przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zgodnie którym „(…)przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 

nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków 

spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”. 

W świetle powyższych okoliczności należy podkreślić, że plan zagospodarowania przestrzennego, jako 

akt prawa miejscowego, jest usytuowany wśród źródeł prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 2 

Konstytucji RP), a zatem pozostawać powinien w zgodzie z konstytucją, ustawami i aktami 

podustawowymi. Organy gminy stanowiące prawo miejscowe, w tym plany zagospodarowania 

przestrzennego, związane są bowiem zasadą praworządności wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP, co oznacza, 

że mają obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Uchwała w sprawie planu została podjęta 

na podstawie upoważnienia ustawowego, jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym na obszarze 

gminy i stąd też powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom powszechnie 

obowiązującym. Nie może ona pozostawać w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu. Przepisy 

gminne nie mogą także zawierać powtórzeń ustawowych, ani też ich modyfikować lub uzupełniać, gdyż jest 

to niezgodne z zasadami legislacji. Tak więc regulowanie przez gminę w inny sposób tego, co zostało już 

zamieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa w istotnym stopniu narusza porządek prawny. 

Nadmienić można w tym przypadku, że stanowisko takie znajduje potwierdzenie w ugruntowanym 

orzecznictwie sądów administracyjnych, a podzielił je m. in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, 

stwierdzając w wyroku Sygn. akt II SA/Po 620/13 z dnia 15 października 2013 r., że „ustawodawca nie 

przyznał organom gminy kompetencji do stanowienia wszelkich norm prawnych, lecz jedynie kompetencję 

do precyzowania rozwiązań zawartych w ustawach. Tym samym organy gminy nie mogą zmieniać lub 

uchylać przepisów zawartych w źródłach prawa powszechnie obowiązującego, o jakich mowa w art. 87 ust. 

1 Konstytucji RP” 

W przepisie §10 pkt 2 badanej uchwały ustalono, że „przy lokalizacji zabudowy pod lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi nakaz uwzględnienia 

lokalizacji obiektów względem takich linii, według przepisów odrębnych”. Należy wskazać, że wśród 

źródeł obwiązującego prawa nie ma przepisów, które regulowałyby odległości w jakich może być 

lokalizowana nowa zabudowa w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. Wszystkie obiekty przewidywane 

do budowy lub modernizacji w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z liniami elektroenergetycznymi muszą być 

uzgodnione z gestorem sieci na etapie poprzedzającym wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Dodatkowo wskazuję, że na rysunku planu został wyznaczony „teren usług sakralnych i cmentarza”, a w 

tekście planu w przepisach §3 pkt 2 i §15 uchwały „tereny zabudowy usługowej – usług sakralnych i 

cmentarza”. Należy wskazać, że zgodnie z przepisem §8 ust. 2 rozporządzenia, na projekcie rysunku planu 

miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu 

rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. 

Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann  
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