
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.389.2013.19 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

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

(t.j.Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze. zm.) 

orzeka  

nieważność uchwały Nr 296/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla 

kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1  w części dotyczącej § 13 ust. 1  pkt 3  w zakresie wyrazów „z 

wyłączeniem terenu zabudowy rekreacyjno – letniskowej MR8, dla którego ustala się nakaz 

odprowadzenia ścieków bytowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”, ze względu na istotne 

naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałę Nr 296/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego 

jako Letnisko 1, doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8  lipca 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 2013 roku 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: 

Czynności wynikające z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostały 

dokonane bez uchybień.  

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru 

stwierdza, co następuje:  

Zgodnie z § 26 ust. 1  i 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75 poz. 690 ze zm., zwanego dalej „rozporządzeniem”), działka budowlana, przewidziana pod zabudowę 

budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia 

działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej 

i ciepłowniczej.  

W razie braku warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod 

zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5  m3 na dobę. 

Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5  m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii 

właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. Ponadto w myśl art. 5  ust. 1  pkt 2  ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), 
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właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości 

do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 

ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych 

lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 

odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość 

jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 

odrębnych.  

 Stwierdza się sprzeczność zapisów uchwały z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

w zakresie ustalenia w § 13 ust. 1  pkt 3  uchwały nakazu odprowadzania ścieków bytowych z terenu 

zabudowy rekreacyjno – letniskowej, oznaczonego symbolem „MR8”, do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej, w którą dany teren nie jest uzbrojony. Wskazany zapis uniemożliwia zagospodarowanie terenu 

zgodnie z jego przeznaczeniem w planie miejscowym do czasu stworzenia warunków przyłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W myśl obowiązujących przepisów prawa w razie braku warunków 

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod zabudowę gdy zapewniona 

zostanie możliwość korzystania ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 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 

powinien pozostawać w zgodzie z konstytucją, ustawami i aktami podstawowymi. 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. Akty prawa miejscowego 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 sytuacji, gdy ustawodawca w uzasadnionych przypadkach zrównał korzystanie z systemów sieci 

kanalizacyjnej i ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, nieuprawnionym 

jest ograniczanie właścicieli w korzystaniu z prawa własności poprzez ustalenie zakazu zabudowy działki 

do czasu podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej. Akty prawa miejscowego nie mogą wprowadzać zakazów, 

które stoją w sprzeczności z zapisami aktów wyższej rangi.  

 Ponadto w kontekście ww. naruszenia prawa zwraca się również uwagę na sprzeczność zapisów 

uchwały pomiędzy ustaleniami § 7  ust. 1  pkt 1  uchwały, wprowadzającymi możliwość sytuowania 

na każdej wyznaczonej działce budowlanej w obrębie terenów oznaczonych symbolami „MR1” - „MR8” 

zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe a zamieszczonym w § 13 ust. 1  pkt 3  uchwały, nakazem 

odprowadzania ścieków bytowych z terenu oznaczonego symbolem „MR8” do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej.  

Ponieważ naruszenie prawa dotyczy części przepisu z § 13 ust.1 pkt 3  uchwały, w zakresie wyrazów „z 

wyłączeniem terenu zabudowy rekreacyjno – letniskowej MR8, dla którego ustala się nakaz odprowadzenia 

ścieków bytowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”, to orzeczono nieważność uchwały w zakresie 

zacytowanego fragmentu § 13 ust.1 pkt 3  uchwały.  

W pozostałym zakresie uchwała jako zgodna z prawem wejdzie w życie w terminie w niej wskazanym.  

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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