
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.471.2013.3 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 grudnia 2013 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 uchwały nr XXXIX/196/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kiełpiny – 

działka nr ewid. Gr. 492/1 - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałę nr XXXIX/196/2013 z dnia 29 października 2013 r. 2013 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kiełpiny – działka nr ewid. Gr. 

492/1. Rada Gminy Siedlec podjęła na podstawie art.18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647, poz. 951 i poz. 

1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405).  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4  listopada 2013 r.  

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

przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z art. 15 ust. 2  pkt 1  ww. ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie 

terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. 

W  § 9  pkt. 1  i 3  lit. a uchwały niejednoznacznie określono przeznaczenie terenu oznaczonego 

symbolem „U/P”, dopuszczając realizacje sprzecznych funkcji tj. zabudowy produkcyjnej, produkcyjno – 

usługowej i usługowej – w ramach której zgodnie z § 5  pkt. 1  uchwały, dopuszcza się lokalizację usług 

i obiektów produkcyjnych należących do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko – oraz budynków usługowo – mieszkalnych lub mieszkalnych jednorodzinnych, 

umożliwiając zarazem łączenie tych funkcji w dowolny sposób bądź też realizację ich rozłącznie.  

Ponadto w § 9  pkt 3  lit. f uchwały, dopuszczono lokalizację dróg wewnętrznych bez wytyczenia ich 

przebiegu oraz wyodrębnienia ich liniami rozgraniczającymi jako oddzielnej jednostki funkcjonalnej.  

  Akt prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, musi spełniać szereg ustawowych 

wymogów. Zawarte w nim normy, poprzez swoją budowę, winny zapewnić jednoznaczność w ich odbiorze 

przez wszystkich adresatów jego zapisów, jak również gwarantować wysoki stopień przewidywalności 

skutków realizacji tych zapisów.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 grudnia 2013 r.

Poz. 6944



 Ustalenie na jednym terenie, bez rozgraniczenia linią rozgraniczającą, rozłącznych funkcji – t.j. 

zabudowy produkcyjno – usługowej oraz mieszkaniowej – poza jawną sprzecznością z zapisami ustawy, 

a w szczególności z przyjmowaniem ładu przestrzennego za podstawę działań planistycznych (art. 

1  ust. 1  ustawy) – prowadzi do licznych konfliktów przestrzennych związanych z różnym sposobem 

i intensywnością użytkowania takich terenów. W omawianym przypadku konfliktowość tą potęguje fakt, iż 

w ramach jednego terenu funkcjonalnego obok zabudowy mieszkaniowej dopuszczono rozwój działalności 

należących do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W konsekwencji dopuszczenia realizacji na terenie oznaczonym symbolem „U/P” zabudowy o różnych 

parametrach i funkcjach, umożliwienia realizacji układu dróg wewnętrznych, przy ustalonych w planie 

zasadach podziału na działki budowlane i warunki dostępu do drogi publicznej (zapisy § 9  pkt 

11 i 12 uchwały) nie ma możliwości jednoznacznego określenia przeznaczenia tego terenu ani przewidzenia 

w jaki sposób będzie kształtowała się na nim przyszła zabudowa.  

W związku z powyższym stwierdzić należy, że dopuszczenie możliwości przeznaczenia terenów pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, produkcyjną, usługową bądź drogi wewnętrzne z możliwością 

dowolnego, nieograniczonego mieszania tych funkcji, z uwagi na brak jednoznacznego określenia 

przeznaczenia terenu, powodują naruszenie art.15 ust. 2  pkt 1  ustawy.  

 Zgodnie z § 9  ust. 4  rozporządzenia w zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących 

przeznaczenia terenów oraz granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie rysunku 

planu miejscowego uzupełniających i mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz literowych 

i cyfrowych. Dopuszczalne jest zatem rozszerzenie podstawowych barwnych oznaczeń graficznych 

i literowych dotyczących przeznaczenia terenów, zawartych w załączniku nr 1  do rozporządzenia, a nawet 

ich połączenie w granicach jednego terenu pod warunkiem, że określone na danym terenie funkcje 

nie stanowią funkcji rozłącznych czy sprzecznych i pozwalają na jednoznaczne odczytanie przeznaczenia 

terenu.  

 W § 2  pkt 3  uchwały zdefiniowano pojęcie „intensywności zabudowy działki budowlanej” w sposób 

odmienny od objaśnienia ww. pojęcia zawartego w ustawie.  

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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). Uchwała rady gminy nie może 

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

prawa powszechnie obowiązujący (zgodnie 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).  

Ponadto należy także zwrócić uwagę na brak precyzyjnego określenia nieprzekraczalnej linii zabudowy 

z uwagi na brak jej wymiarowania zarówno w treści uchwały jak i na rysunku.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest 

konieczne i należało orzec jak na wstępie.  

  

 Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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