
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.423.2013.18 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 9 października 2013 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).  

orzekam  

nieważność uchwały Nr LXVII/418/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. 

Poznańską, Szkolną i Jarocińską we wsi Cielcza, gmina Jarocin -ze względu na istotne naruszenie prawa 

Uzasadnienie  

  Uchwała Nr LXVII/418/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2013 roku została 

doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 09 września 2013 roku.  

Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia ustawy z dnia 

8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) i art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz 

w związku z uchwałą Nr LXVI/650/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

pomiędzy ul. Poznańską, Szkolną i Jarocińską we wsi Cielcza, gmina Jarocin.  

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

Na podstawie art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zwaną dalej ustawą,  w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako 

wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 

zabudowy i gabaryty obiektów. Ww. przepis został wprowadzony ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. 

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 2010 r. Nr 130, poz. 871) 

i wszedł w życie z dniem 21 października 2010 r. 

 Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie nr 

LXVI/650/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., zastosowanie dla niego mają przepisy wprowadzone cytowaną 

ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) 

 Przepisem wykonawczym dla art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy jest § 4  pkt 6  rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587), zgodnie z którym “ustalenia dotyczące parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności 

określenia linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działu lub terenu, 
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w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy 

oraz geometrii dachu”. 

 Zgodnie z § 20 pkt 2  lit. a, b, c oraz d uchwały, na terenie usług sportu, oznaczonym symbolem “US 

(1)”, jako przeznaczenie uzupełniające ustalono usługi turystyki, handlu i gastronomii, a także biura 

wyznaczając zarazem w § 20 ust. 2  uchwały, parametry zabudowy dla tych obiektów za wyjątkiem 

geometrii dachów, czym naruszono cytowane przepisy art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy oraz § 4  pkt 

6  rozporządzenia.  

 Wskazuję, że w omawianym planie, dla przeznaczonych pod zabudowę terenów oznaczonych 

symbolami “MN (1-11)”, “MNU (1)” i “US (1)” nie wyznaczono minimalnej intensywności zabudowy, 

wymaganej w myśl art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy. Jednakże jednoznacznie określona maksymalna 

intensywność zabudowy oraz dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy dla tych terenów, 

w powiązaniu z pozostałymi parametrami zabudowy ustalonymi w planie umożliwi interpretację zapisów 

uchwały w tym zakresie i pozwoli na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 W § 11 ust. 1  pkt 5  uchwały, dla terenów usług sakralnych i usług sportu ustalono zakaz wtórnych 

podziałów.  

 Należy podkreślić, 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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102 poz. 651 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 09 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 (D. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572). 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 dnia 20 sierpnia 1996 r., sygn. akt SA./Wr 2761/95).  

 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. 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 Jarocinie wykroczyła poza przyznany jej zakres delegacji ustawowej i wkraczając 

w materię regulowaną przepisem rangi ustawowej, naruszyła zasadę działania w granicach i na podstawie 

prawa.  

 W przedmiotowym planie zawarto ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy, tylko dla terenów oznaczonych symbolami “MN 

(1-5)”, “MNU (1)”, “UK (1)”, “US (1)”, “KDD (1-7)”, “KDW (1-9)” i “KDPR(1)”, pomijając w tej kwestii 

ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami “MN (6-11)”. Jak wynika z prognozy skutków finansowych 

uchwalenia planu tereny, dla których nie określono stawki procentowej opłaty zachowały swoje 

dotychczasowe przeznaczenie w związku z czym nie wzrosła ich wartość w wyniku uchwaleniem planu 

miejscowego.  

 Należy wyjaśnić, że z brzmienia art. 15 ust. 2  pkt 12 ustawy, w związku  
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z art. 36 ust. 4  tejże ustawy, jednoznacznie wynika, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła to właściciel lub użytkownik wieczysty 

zbywając taką nieruchomość, jest obowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty ustalanej w planie 

w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się tę opłatę, winny obligatoryjnie być określane w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. W orzecznictwie Sądów administracyjnych wskazuje się, że stawka zerowa renty 

planistycznej jest możliwa w sytuacji, gdy przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, że w stosunku do 

pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Wymaga to jednak 

przeprowadzenia szczegółowej analizy nieruchomości objętych planem i odzwierciedlenia wyników tej 

analizy w materiałach planistycznych, a także dokładnego określenia w ustaleniach planu terenów, 

w stosunku do których ustalenie stawki procentowej renty planistycznej jest bezzasadne. Poza tymi 

wyjątkowymi sytuacjami pominięcie przez radę gminy ustalenia wysokości stawki procentowej, która 

stanowić miałaby podstawę ustalenia opłaty planistycznej, jest naruszeniem art. 15 ust. 2  pkt 12 ustawy 

(por. wyrok NSA z 05.12.12 r., sygn. akt II OSK 2274/12).  

 Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że w sytuacji wykazania przez sporządzającego plan 

miejscowy, iż uchwalenie planu nie spowoduje wzrostu wartości nieruchomości nim objętych, istnieje 

możliwość ustalenia zerowej stawki opłaty. Jednakowoż w tym przypadku nie podjęto żadnych ustaleń 

w tym zakresie.  

 Po sprawdzeniu prawidłowości procesu planistycznego sporządzenia ww. planu stwierdzam, 

co następuje.  

 Zgodnie z art. 17 pkt 12 i 13 ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta rozpatruje uwagi dotyczące 

projektu planu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, wprowadza 

zmiany do projektu planu  

miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia.  

 Ze względu na zakres i charakter zmiany projektu związanej z uwzględnieniem uwagi p. Zenona 

Sadowskiego w części dotyczącej przesunięcia drogi oznaczonej symbolem “KDW (7)” należy uznać, iż 

nie wymaga on ponownego uzgadniania. Jednakowoż projekt z skorygowanym przebiegiem drogi powinien 

zostać ponownie wyłożony do publicznego wglądu.  

W świetle powyższego stwierdzić należy, że Rada Miejska w Jarocinie podejmując przedmiotową 

uchwałę naruszyła, we wskazanym zakresie, obowiązujące prawo, dlatego należało orzec jak w 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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