
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.178.2016.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 czerwca 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 

orzekam 

nieważność uchwały 191/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w zakresie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 196 w 

rejonie wsi Bolechowo – Szlachęcin” część D - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę Nr 191/XX/2016 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w zakresie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 

196 w rejonie wsi Bolechowo – Szlachęcin” część D. 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 5 maja 2016 roku.. 

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), przepisu art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.). 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały stwierdził, co następuje: 

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, w toku prowadzonego 

postępowania nadzorczego ustalono, że przedmiotowy plan sporządzony został z naruszeniem zasad 

określonych w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w zakresie braku na rysunku planu linii 

rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, pomiędzy terenami dróg 

publicznych zbiorczych, oznaczonymi symbolami „1KD-Z” i „2KD-Z”. 

 Zgodnie zaś z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 

sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 

roku, poz.164, Nr 1587) na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia 

umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu 

miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych 

oznaczeń. 

 Mając powyższe na uwadze stwierdzono naruszenie ww. przepisu rozporządzenia w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustalenia w 

§ 12 pkt  1 lit. b przedmiotowej uchwały w odniesieniu do terenów KD-Z, że „szerokości w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniej niż 20,0 m” i wyznaczeniu na załączniku 

graficznym drogi „1KD Z”, która na fragmencie posiada mniejszą szerokość. 
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 Natomiast w § 16 pkt 4 uchwały Rady Gminy Czerwonak dotyczącym szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustalono „prowadzenie robót ziemnych w 

odległości od 4 do 20,0 m od obszaru kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi”. 

Należy podkreślić, że zasady prowadzenia robót ziemnych oraz odległości w jakich mogą być 

prowadzone od granicy obszaru kolejowego określają przepisy § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 

usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) zgodnie, z którym: 

1. Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i 

modernizacją linii kolejowej. 

3. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być 

każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury. 

W związku z powyższym stwierdzono, że ustalenia przytoczonego w § 16 pkt 4 niniejszej uchwały stoją 

w sprzeczności z zapisami przepisu § 4 ww. rozporządzenia ponieważ nie uwzględniają możliwości 

prowadzenia robót budowlanych w odległościach, 

o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej wskazanego przepisu. W tym miejscu należy wskazać, że ustalenia 

planu, będące prawem miejscowym, nie mogą pozostawać w sprzeczności oraz nie mogą modyfikować 

wymagań i przepisów prawa powszechnego. 

 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”. 

 Ponadto wskazuję, że w § 17 ust. 1 pkt 5 uchwały przy ustaleniu obsługi komunikacyjnej terenów 

„1P/U”i „9ZI” omyłkowo wpisano oznaczenie drogi „3KD-Ld” zamiast „3KD-L”. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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