
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.441.2013.19 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 października 2013 r. 

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

poz. 594.ze zm.) 

orzeka  

nieważność § 7  ust. 1  uchwały Nr XXIV/187/13 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach 

ewidencyjnych 657 – część, 676, 677, 679, 680/2 i 593/8 położonych w miejscowości, ze względu na istotne 

naruszenie prawa. 

Wskazuje, że w § 5  pkt 5  uchwały, omyłkowo podano, iż obowiązującym oznaczeniem na rysunku 

planu jest istniejący budynek do zachowania, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki , natomiast z objaśnień 

do rysunku oraz treści uchwały wynika, iż oznaczenie to odnosi się do istniejącego budynku dopuszczonego 

do rozbiórki i odbudowy, co narusza przepisy prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałę Nr XXIV/187/13 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 657 – 

część, 676, 677, 679, 680/2 i 593/8 , doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 27 września 2013 r.  

Jako podstawę prawną uchwały powołano art.18 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz.U. z 2012r. poz.647 ze zm.) 

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

następuje: 

 W § 7  ust. 1  uchwały, zawarto zapis, że tereny, dla których przeznaczono w uchwale inne niż 

dotychczasowe użytkowanie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich 

zagospodarowania zgodnie z planem. Należy zauważyć, że kwestie te zostały uregulowane w art. 35 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zapis ten stanowi ich powtórzenie.  

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 (por. wyrok NSA z 20 sierpnia 

1996 r. SA./Wr 2761/95). Zgodnie z normą z § 149 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U z 2002 r. Nr 100 poz. 908). uchwała rady gminy 

nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcę unormowane i co stanowi 

przepis prawa powszechnie obowiązującego. W związku z istotnym naruszeniem normy z § 149 ww. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 listopada 2013 r.

Poz. 6312



rozporządzenia Rady Ministrów przez § 7  ust.1 uchwały orzeczono o nieważności tej jednostki redakcyjnej 

uchwały.  

Organ nadzoru wskazuje, że w § 5  pkt 5  uchwały, omyłkowo podano, iż obowiązującym oznaczeniem 

na rysunku planu jest istniejący budynek do zachowania, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki. Jak wynika 

z objaśnień do rysunku oraz treści uchwały oznaczenie to odnosi się do istniejącego budynku 

dopuszczonego do rozbiórki i odbudowy. Biorąc pod uwagę fakt, iż zarówno rysunek jak i treść planu 

jednoznacznie określają dopuszczalny zakres prac budowlanych związanych z ww. budynkiem należy 

uznać, że powyższa omyłka nie utrudnia realizacji ustaleń planu miejscowego i jest nieistotnym 

naruszeniem prawa.  

 Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu naruszenia prawa do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego 

w terminie 30 dni od jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach. 

       Wojewoda Wielkopolski  

       (-) Piotr Florek  
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