
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN – I.4131.1. 312. 2014.11 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2014 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 

orzekam 

nieważność § 4 ust. 1, § 10 ust. 1 pkt 14 i § 11 ust. 1 pkt 11 uchwały Nr XLVI/380/14 Rady Gminy 

Orchowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 17/18 obrębu ewidencyjnego Gałczynek – ze względu na istotne naruszenie 

prawa. 

Uzasadnienie  

Przedmiotowa uchwała Rada Gminy Orchowo doręczona została Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 

3 lipca 2014 r. 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). 

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

 Zgodnie ze sprawowanym nadzorem przedmiotowa uchwała została oceniona w zakresie spełnienia 

wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), rozporządzeń wykonawczych, dotyczących 

kompletności i zawartości dokumentacji prac planistycznych, prawidłowości wykonania czynności 

i zachowania trybu sporządzania projektu planu. 

 Powołany w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały przepis art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o samorządzie gminnym stanowi ogólną normę kompetencyjną do podejmowania uchwał w sprawach 

uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mocą natomiast art. 20 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powołanego również w podstawie prawnej ww. uchwały, 

plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz 

wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. 

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru 

stwierdza, co następuje: 

 W § 4 przedmiotowej uchwały określającym „Zasady i warunki dotyczące scaleń i podziału 

nieruchomości w ust. 1, ustalono „zakaz podziałów wtórnych działek wydzielonych zgodnie z zapisami 

planu”. 
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Natomiast w § 10 przedmiotowej uchwały w ust. 1 pkt 14 oraz § 11 ust. 1 pkt 11, wprowadzono zakaz 

podziału wtórnego terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „MN” i „RM”. 

 Wobec powyższych postanowień przedmiotowej uchwały organu nadzoru podnosi, że podziału 

nieruchomości dokonuje się, w myśl i na zasadach określonych w art. 92 i dalszych ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663) i rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 

1572). Organu nadzoru reprezentuje stanowisko, że ww. uchwała w sprawie planu została podjęta na 

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

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

obowiązującym. Nie może ona zatem 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 dnia 20 sierpnia 1996 r., sygn. akt SA./Wr 

2761/95). 

 W ocenie organu nadzoru określone w przepisach art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy, kompetencje rady 

gminy nie przyznają jej uprawnienia do tego, aby w formie uchwały określać zasady i warunki podziału 

geodezyjnego nieruchomości oraz wprowadzać w tym względzie zakazy i nakazy. Podnieść należy, że 

o dopuszczalności podziału rozstrzyga wójt, burmistrz albo prezydent miasta w decyzji administracyjnej 

(art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Podział kompetencji pomiędzy organ uchwałodawczy 

i wykonawczy gminy oznacza w szczególności, że rada nie jest uprawniona do udzielania w swych 

uchwałach wytycznych wiążących wójta, burmistrza albo prezydenta miasta przy wykonywaniu ich 

ustawowych kompetencji, chyba że inaczej stanowi przepis szczególny. Organu wykonawczy gminy ma 

natomiast za zadanie zbadanie, czy podział jest zgodny z przepisami prawa i planem miejscowym, jednak 

w planie nie można wprowadzać zasad podziału ewidencyjnego nieruchomości, o którym mowa 

w art. 93 i art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem brak w tym zakresie kompetencji rady 

gminy. Podobne stanowisko reprezentuje NSA w wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 

2235/10 oraz WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 189/12). 

 W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Orchowo wprowadzając w uchwale ww. regulacje wykroczyła 

poza przyznany jej zakres delegacji ustawowej i wkraczając tym samym w materię regulowaną przepisem 

rangi ustawowej, naruszyła zasadę działania w granicach i na podstawie prawa. 

Mając powyższe na względzie stwierdzenie nieważności postanowień zawartych w § 4 ust. 1, 

§ 10 ust. 1 pkt 14 i § 11 ust. 1 pkt 11 uchwały Nr XLVI/380/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 

2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 17/18 obrębu 

ewidencyjnego Gałczynek, uznać należy za konieczne i uzasadnione. 

 W związku z tym orzeczono jak sentencji. 

 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 

(-) Piotr Florek 
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