
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN_I.4131.1.231.2013.8
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

orzekam 

nieważność uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 
stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmującego działki nr 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 170/3, 170/4, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178 oraz fragment działki nr 168/1, położone w Słoninie – etap I - ze względu na istotne 
naruszenie prawa. 

Uchwałą Nr XXVI/199/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim 
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1, 
159/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 170/3, 170/4, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 oraz fragment 
działki nr 168/1, położone w Słoninie – etap I. 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją prac planistycznych 
dnia 20 marca 2013 roku. 

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisu art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., 
Nr 647). 

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

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. 
U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez 
działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne 
podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne 
z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 
21.01.2009r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. 
akt II SA/Wr 364/098). 

Przede wszystkim podnieść należy, iż w myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871), 
która weszła w życie dnia 21 października 2010 roku, do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do 
których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie 
nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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W przypadku przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto dnia 30 
września 2009 roku,  zatem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku. 

W myśl normy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 647 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 21 października 2010 roku – zwanej dalej „u.p.z.p.” – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 
następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zatem obligatoryjnych ustaleń co do 
przeznaczenia oraz określenia sposobu zagospodarowania terenów dokonuje rada gminy w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jako aktu prawa miejscowego mają charakter przepisów powszechnie obowiązujących i stanowią podstawę 
prawną do wydawania decyzji administracyjnych. Tym samym muszą spełniać wymagania stawiane aktom 
prawa miejscowego, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu regulacji oraz formy. 

Zgodnie z normą art. 15 ust. 1 u.p.z.p. wójt sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część 
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 
objętego planem. Po przeprowadzeniu analizy porównawczej obszaru objętego planem w zakresie 
zgodności przeznaczenia terenów ustalonego w planie miejscowym z wyznaczonymi w studium kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego gminy uznać należy, ze zgodności ze studium nie zachowano 
w przypadku terenów oznaczonych w planie miejscowym symbolami „UO”, „RM1” oraz w części dla 
terenów oznaczonych symbolami „RM2” i „ZI”. Przewidziany w planie miejscowym teren usług oświaty 
(„UO”) oraz częściowo teren zabudowy zagrodowej („RM2”) wyznaczono na obszarze przeznaczonym 
w studium pod lokalizację infrastruktury technicznej. Natomiast tereny zabudowy zagrodowej („RM1”) i w 
znacznej części tereny zieleni izolacyjnej („ZI”) wyznaczono na obszarze oznaczonym w studium jako 
tereny rolne, na których nie dopuszcza się żadnej zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń niezbędnych 
do uzbrojenia terenu. Wprawdzie w toku postępowania nadzorczego organ wykonawczy gminy wskazywał 
na zapis studium sugerujący możliwość zalesiania niewielkich powierzchni gruntów słabych klas 
bonitacyjnych gleby w rejonie wsi Słocin, jednakże w przedmiotowym planie miejscowym nie wyznaczono 
także terenu przeznaczonego pod zalesienie a jedynie wprowadzono zieleń izolacyjną. 

Stosownie do regulacji art. 15 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się także obowiązkowo 
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym. Wymogi 
w tym zakresie precyzuje § 4 pkt 8 rozporządzenia, w myśl którego ustalenia dotyczące szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek 
uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub 
maksymalnych szerokości gruntów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek 
w stosunku do pasa drogowego. W § 4 pkt 6 oraz § 10 ust. 1 i 2 uchwały ustalono zasady podziały na działki 
budowlane jako obowiązujące oznaczenie graficzne na rysunku planu oraz wprowadzono nakaz podziału 
działek zgodnie z zasadami określonymi na rysunku, a także wprowadzono zakaz wtórnego podziału działek 
wydzielonych zgodnie z zapisami planu. Nie ulega wątpliwości, iż powyższe ustalenia nie wykonują 
dyspozycji ww. przepisów. Należy podkreślić, że podziału nieruchomości dokonuje się stosownie do zasad 
określonych w art. 92 i dalszych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. nr 261 poz. 2603 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 261 poz. 2663). 
Wskazać 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. Rzeczą organu wykonawczego 
gminy jest 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 (por. wyrok 
NSA z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 2235/10 oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 02 
sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 189/12). W rezultacie należy stwierdzić, że wprowadzając w uchwale 
ww. regulacje Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim wykroczyła poza przyznany jej zakres delegacji 
ustawowej i wkraczając w materię regulowaną przepisem rangi ustawowej, naruszyła zasadę działania 
w granicach i na podstawie prawa. 
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Podkreślić należy, że 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 prawa miejscowego nie mogą 
także zawierać powtórzeń ustawowych, ani też ich modyfikować lub uzupełniać, gdyż jest to niezgodne 
z zasadami legislacji (§ 149 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad 
techniki prawodawczej - Dz. U z 2002 r. Nr 100 poz. 908). 

W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad 
sporządzania planu miejscowego (nawet nieistotne), istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także 
naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub 
części. Wskazanie w cytowanym przepisie podstaw nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oznacza, iż przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Mając na uwadze powyższe wydanie niniejszego rozstrzygnięcia jest w pełni uzasadnione. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia. 

Wojewoda Wielkpolski 

(-) Piotr Florek\ 
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Uzasadnienie
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