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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.Le.- 3.4131-1-72/11 

z dnia 21 marca 2011 r. 

 
2 12 6 

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

nieważnoċć § 3 oraz § 4 ust. 3 uchwały Rady Miej-
skiej w Krobi Nr VI/34/2011 z dnia 24 lutego 2011 
roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowa-
nie pasa drogowego dróg gminnych, dla których 
zarządcą jest Gmina Krobia na cele niezwiązane z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu - ze wzglćdu na istotne naruszenie prawa. 
 
UZASADNIENIE 
 
W dniu 24 lutego 2011 roku Rada Miejska w Krobi 
podjćła uchwałć Nr VI/34/2011 w sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na 
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu. 
Uchwała została dorćczona Wojewodzie Wielkopol-
skiemu dnia 2 marca 2011 r.  
Podstawć prawną uchwały stanowi art. 40 ust. 8 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 18 
ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). 
 
Organ nadzoru dokonując badania zgodnoċci z pra-
wem uchwały stwierdził, co nastćpuje: 
 

W ww. uchwale w § 3 postanowiono, że:  
„Przez dzieĉ zajćcia pasa drogowego, o którym mo-
wa w § 1 i 2 rozumie sić również zajćcie pasa drogo-
wego trwające krócej niż 24 godziny”. 
Zapis ten stanowi powtórzenie czćċci art. 40 ust. 4 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm). 
Zgodnie z § 118 w związku z § 143 załącznika rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie: „zasad techniki prawodawczej” 
(Dz. U. 2002 r. Nr 100, poz. 908) w akcie prawa miej-
scowego nie powtarza sić przepisów ustawy upo-
ważniającej. 
Tym samym zapis § 3 uchwały narusza zapisy § 118 
w związku z § 143 załącznika rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie: 
„zasad techniki prawodawczej”. 
W § 4 ust. 3 uchwały postanowiono, że: 
„Za niepełny rok kalendarzowy wysokoċć rocznych 
stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 
miesićcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym”.  
Rada Miejska w Krobi w § 4 ust. 3 uchwały ustaliła 
niezgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicz-
nych, iż za niepełny rok kalendarzowy wysokoċć 
rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie 
do liczby miesićcy umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym.  
Rada Miejska w Krobi nie miała również upoważnie-
nia do podjćcia uchwały w sprawie sposobu oblicza-
nia opłat (o którym mowa w art. 40 ust. 5 ustawy), 
gdyż art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych 
wskazuje jedynie kompetencjć organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia w 
drodze uchwały wysokoċci stawek opłaty za zajćcie 1 
m2 pasa drogowego, nie wyższych niż maksymalne, 
które okreċla ustawa. 
Tym samym zapis uchwały w czćċci dotyczącej § 4 
ust. 3 narusza w sposób istotny art. 40 ust. 8 w 
związku z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych 
(Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 
 
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w senten-
cji. 
 
Od niniejszego rozstrzygnićcia przysługuje skarga, za 
moim poċrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania rozstrzygnićcia. 
 

Wojewoda Wielkopolski  
(-) Piotr Florek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.Le.- 3.4131-1-73/11 

z dnia 21 marca 2011 r. 

 
2 12 7 

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

 
nieważnoċć uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr 
IV/26/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów za-
budowy techniczno – produkcyjnej, składów i maga-
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zynów oraz usług w obrćbie miasta Ponieca i wsi 
Janiszewo  
- ze wzglćdu na istotne naruszenie prawa. 
 
UZASADNIENIE 
 
 W dniu 28 stycznia 2011 r. Rada Miejska w 
Poniecu podjćła uchwałć IV/26/2011 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – 
produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w 
obrćbie miasta Ponieca i wsi Janiszewo. 
 Uchwała wraz z załącznikami, dokumentacją 
prac planistycznych oraz z wnioskiem o ocenć zgod-
noċci z prawem wpłynćła do Wojewody Wielkopol-
skiego dnia 22 lutego 2011 r. 
 Organ nadzoru dokonując oceny zgodnoċci z 
prawem przedmiotowej uchwały stwierdził, co na-
stćpuje: 
 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. zwanej 
dalej „ustawą”) w planie miejscowym okreċla sić 
obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania. Ustalenia planu w 
tym zakresie winny być sformułowane w sposób 
pozwalający na jednoznaczne stosowanie jego zapi-
sów, zwłaszcza w kontekċcie możliwoċci realizacji 
okreċlonych inwestycji, w tym uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowć. Tymczasem w § 3 ust. 2 pkt 
4, § 6 ust. 2 i § 8 ust. 6 pkt 8 uchwały zawarto zapisy 
sankcjonujące wyznaczenie linii rozgraniczających 
tereny 7ZP i 8ZP jako postulowanych, z możliwoċcią 
powićkszenia (pomniejszenia tych terenów kosztem) 
na korzyċć terenów komunikacji (lub odwrotnie). 
Ustalenia takie powodują wątpliwoċci interpretacyj-
ne w odczycie ustaleĉ planu związane z możliwoċcią 
okreċlenia przeznaczenia terenu i naruszają jedno-
czeċnie ww. art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy.  
 Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 
według stanu obowiązującego w dniu podjćcia 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu (art. 
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o Paĉstwowej Inspekcji Sanitar-
nej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami) w planie miejscowym okreċla sić obo-
wiązkowo parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
noċci zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegóło-
wienie w § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
164, poz. 1587, zwanego dalej rozporządzeniem), na 
mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu powinny zawierać w szczególnoċci 
okreċlenie linii zabudowy, wielkoċci powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czyn-

nej, a także gabarytów i wysokoċci projektowanej 
zabudowy oraz geometrii dachu. 
 Zasadć sporządzania planu, okreċloną w art. 
15 ust. 2 pkt 6 ustawy naruszono poprzez brak okre-
ċlenia geometrii dachów oraz brak jednoznacznego 
wskazania wysokoċci (w metrach) zabudowy gospo-
darczej i garaży na terenie „6MN/U”.  
 W § 2 ust. 1 pkt 8 uchwały zdefiniowano 
powierzchnić biologicznie czynną jako „niezabudo-
waną i nieutwardzoną powierzchnić pokrytą roċlin-
noċcią na gruncie rodzimym”. Tymczasem definicja 
terenu biologicznie czynnego zawarta jest w przepi-
sach § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zm.). 
Zgodnie zaċ z tą definicją poprzez teren biologicznie 
czynny należy rozumieć ”teren z nawierzchnią ziem-
ną urządzoną w sposób zapewniający naturalną we-
getacjć, a także 50 % powierzchni tarasów i stropo-
dachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 
m2, oraz wodć powierzchniową na tym terenie”. 
Porównanie dwóch ww. definicji wskazuje na ich 
wzajemną odmiennoċć.  
 Podkreċlić należy, że uchwała w sprawie 
planu została podjćta na podstawie upoważnienia 
ustawowego, jest aktem prawnym powszechnie 
obowiązującym na obszarze gminy i stąd też powin-
na odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepi-
som powszechnie obowiązującym. Nie może ona 
pozostawać w sprzecznoċci z aktami prawnymi wyż-
szego rzćdu. Przepisy gminne nie mogą także zawie-
rać powtórzeĉ ustawowych, ani też ich modyfikować 
lub uzupełniać, gdyż jest to niezgodne z zasadami 
legislacji (por. wyrok WSA w Opolu z 18 grudnia 
2007 r. II S.A./Op 492/07, NSA W-wa z 30 października 
2007 r. II OSK 1954/06). Zasadą prawną jest bowiem, 
że uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze 
raz tego, co zostało już wczeċniej przez ustawodawcć 
unormowane i co stanowi przepis prawa powszech-
nie 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). Tak wićc regulowanie przez gminć jeszcze 
raz tego, co zostało już zamieszczone w źródle po-
wszechnie obowiązującego prawa w istotnym stop-
niu narusza porządek prawny. Zawarte w § 7 pkt 5 
uchwały, dopuszczenie „scalenia i/lub podziału nie-
ruchomoċci” stanowi naruszenie zasad sporządzania 
planu miejscowego gdyż przepisy ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoċciami (Dz. 
U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.), wyraźnie rozróż-
niają pojćcia „podziałów nieruchomoċci” oraz „sca-
leĉ i podziału nieruchomoċci”, których dokonywanie 
regulowane jest w odmienny sposób. Ponadto, nie 
należy utożsamiać pojćcia „scalenia” z możliwoċcią 
„łączenia” działek geodezyjnych. Do kwestii „scala-
nia i podziału działek” w sposób szczególny odnosi 
sić także ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. W przypadku, w którym plan dopusz-
cza scalanie i podział działek – zgodnie z art. 15 ust. 3 
pkt 1 ustawy - winne być w nim także zawarte grani-
ce obszarów wymagających przeprowadzenia scaleĉ 
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i podziałów, okreċlone na podstawie granic wyzna-
czonych w studium. W przedmiotowym planie granic 
takich nie okreċlono.  
 W § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały, jako oznaczenie 
obowiązujące na rysunku planu, okreċlono granicć 
administracyjną obrćbów miasta i wsi. Stwierdzam, 
że ww. zapis wykracza poza okreċlony w art. 15 
ustawy zakres jaki obejmować może plan miejscowy, 
co stanowi tym samym przekroczenie właċciwoċci 
organu sporządzającego plan.  
 Zgodnie z treċcią art. 28 ust. 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarów-
no naruszenie „zasad sporządzania” jak i „trybu 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego” pozwala na stwierdzenie nieważno-
ċci takiej uchwały. W przypadku naruszenia zasad 
sporządzania planu naruszenie nie musi mieć charak-

teru istotnego oznacza to, że każde naruszenie zasad 
sporządzania planu skutkuje stwierdzeniem nieważ-
noċci uchwały (wyrok NSA W-wa z 25 maja 2009 r. II 
OSK 1778/08). 
 
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 
 Niniejsze rozstrzygnićcie nadzorcze może 
być zaskarżone Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu za poċrednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego w terminie 30 dni od jego dorćcze-
nia. 
 

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Piotr Florek 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.Ko.- 3.4131-1-96/11 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

 
2 12 8 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 ze zm.) 
 
orzekam 
 
nieważnoċć uchwały Nr 41/VI/11 Rady Miejskiej Gmi-
ny Ċlesin z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ċlesin dla terenów w miejscowoċci Licheĉ 
Stary - ze wzglćdu na istotne naruszenie prawa. 
 
Uzasadnienie 
 
 Uchwałć podjćto na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 
333/XL/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w 
miejscowoċci Licheĉ Stary.   
 
Uchwała Rady Miejskiej Gminy Ċlesin z dnia 15 mar-
ca 2011 r. została dorćczona Wojewodzie Wielkopol-
skiemu dnia 25 marca 2011 r.  
   
Dokonując oceny zgodnoċci z prawem przedmioto-
wej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co nastćpuje: 
 

Na sesji w dniu 15 marca 2011 r. Rada Miejska Gmi-
ny Ċlesin podjćła uchwałć w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ċlesin dla terenów w miejscowoċci Li-

cheĉ Stary. Uchwała została przedłożona organowi 
nadzoru w celu dokonania oceny jej zgodnoċci z 
prawem wraz z dokumentacją planistyczną. Działając 
w oparciu o art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po spraw-
dzeniu prawidłowoċci procesu planistycznego spo-
rządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego organ nadzoru stwierdził, iż ba-
dana uchwała w sposób istotny narusza przepisy 
prawa. 
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miej-
scowym okreċla sić obowiązkowo parametry i 
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywnoċci zabudowy. Prze-
pis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt 6 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu  projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1587), na mocy 
którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu powinny zawierać w szczególnoċci: okre-
ċlenie linii zabudowy, wielkoċci powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, 
w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a 
także gabarytów i wysokoċci projektowanej zabudo-
wy oraz geometrii dachu. Natomiast § 7 pkt 8 rozpo-
rządzenia wskazuje, iż projekt rysunku planu miej-
scowego powinien zawierać linie zabudowy oraz 
oznaczenia elementów zagospodarowania prze-
strzennego terenu. 
  
W przedmiotowym planie zasadć sporządzania pla-
nu, okreċloną w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, naruszo-
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