
 

 

 

Poznań 29 kwietnia 2015 

KN-I.4131.1.150.2015.11 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 

594 z późn. zm.) 

orzekam 

 

nieważność uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w południowej 

części obrębu geodezyjnego Daniszyn w gminie Ostrów Wielkopolski - ze względu na istotne naruszenie 

prawa. 

UZASADNIENIE 

Przedmiotową uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 3 kwietnia 2015 r. 

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

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). 

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

Na sesji w dniu 26 marca 2015 r. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski podjęła uchwałę Nr V/38/2015 sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych 

w południowej części obrębu geodezyjnego Daniszyn w gminie Ostrów Wielkopolski.  

W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru podnosi, iż 

zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Uszczegółowienie ww. przepisu zawarte jest w § 4 pkt 

9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587)A , który stanowi, 

że ustalenia te powinny zawierać: określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz 

z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych, określenie warunków powiązań 

układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, wskaźniki w zakresie 

komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości 

mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych. 

W odniesieniu do ww. przepisów organ nadzoru stwierdza, że w przedmiotowym planie dla terenu obsługi 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (symbol „RU”), na którym dopuszczono realizację 

budynków i obiektów związanych z funkcją terenu, nie zawarto żadnych ustaleń w zakresie układu sieci 
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infrastruktury technicznej służącego do jego obsługi. W ocenie organu nadzoru powyższe, stanowi naruszenie 

§ 4 pkt 9 lit. c ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

  

W § 19 przedmiotowej uchwały rada Gminy Ostrów Wielkopolski ustaliła, że „dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolem EW 1, EW 2 i EW 3 dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej, z wyłączeniem 

wydzielenia działek budowlanych przeznaczonych pod place montażowe, urządzenia melioracji wodnej, 

urządzenia budowlane lub lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenu, 

pod warunkiem zachowania min. powierzchni 300 m
2
”. 

Wobec powyższego organ nadzoru stwierdza, że zamieszczenie niniejszego zapisu, wyłączającego możliwość 

wydzielenia działki budowlanej w ww. przypadkach, stanowi przekroczenie zakresu zagadnień, które winien 

obejmować plan miejscowy. Wskazany zakres został określony w art. 15 ustawy, a jego przekroczenie stoi 

w sprzeczności z celem uchwalania planów, określonym w przepisach art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tymi przepisami ustalenia planu 

winny ograniczać się do ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz 

określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Ponadto należy podkreślić, że 

art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy, nadaje organom gminy jedynie kompetencje do określenia w drodze planu 

miejscowego minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. Zgodnie natomiast 

z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej 

ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów „na podstawie 

i w granicach upoważnień zawartych w ustawie”, przy czym zasady i tryb wydawania aktów prawa 

miejscowego określa ustawa. Przepis ten odsyła z kolei do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 ze zm.), który głosi, że gminie przysługuje prawo 

stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, „na podstawie upoważnień 

ustawowych”. Organ nadzoru stoi na stanowisku, że samorząd gminny jest legitymowany do stanowienia 

aktów prawa miejscowego tylko wówczas i wyłącznie w takim zakresie, jaki bezpośrednio wynika z woli 

ustawodawcy wyrażonej w upoważnieniu ustawowym. Powyższa reguła dotyczy także nakładania na obywateli 

wszelkich obowiązków lub ograniczeń. W związku z powyższym należy uznać, że wprowadzając ww. 

ograniczenie Rada Gminy Ostrów Wielkopolski wykraczając poza zakres zagadnień, które winien obejmować 

plan miejscowy przekroczyła przyznany jej zakres delegacji ustawowej. 

  

W związku z powyższym organ nadzoru stwierdza nieważność uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Ostrów 

Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości położonej w południowej części obrębu geodezyjnego Daniszyn w gminie 

Ostrów Wielkopolski w całości. 

  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone w terminie 30 dni od jego doręczenia do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

  

  

  

Wojewoda Wielkopolski 

 (-) Piotr Florek 
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