
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.255.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXV/308/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 

22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Szafarnia, gmina Kurzętnik w części dotyczącej § 4 pkt 10. 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą, o której mowa na wstępie, doręczoną organowi nadzoru z wraz dokumentacją planistyczną w dniu 

4 sierpnia 2017 r., Rada Gminy Kurzętnik, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz na art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2017 poz. 1073), uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szafarnia, 

gmina Kurzętnik. 

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała zawiera postanowienie, które w istotny sposób narusza 

obowiązujący porządek prawny. 

Zakwestionowania wymaga § 4 pkt 10 uchwały, w którym stwierdzono, że „ilekroć w dalszych przepisach 

niniejszej uchwały jest mowa o szyldzie - należy przez to rozumieć płaski znak będący oznaczeniem stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający informację o rodzaju prowadzonej działalności”. 

Zauważyć należy, iż w tym wypadku pojęcie „szyldu” zostało zdefiniowane odmiennie, niż uczynił to 

ustawodawca. W myśl bowiem z art. 2 pkt 16d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez 

szyld należy rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na 

nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. W tej sytuacji mamy 

zatem do czynienia z niedopuszczalną w akcie prawa miejscowego praktyką powtarzania i modyfikowania 

regulacji ujętych już w akcie wyższego rzędu. 

Zgodzić się w tym miejscu należy z poglądem wyrażonym z wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 września 2011 r., sygn.. akt II SA/Wr 479/11 oraz w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt II SA/Wr 1179/98), że jeżeli 

kwestie ustalane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały już kompleksowo 

uregulowane w aktach wyższego rzędu, to określenie w nim tejże materii w sposób odmienny, należy 

pojmować jako modyfikację materii ustawowej. Regulowanie tych kwestii inaczej niż to uczynił ustawodawca 

stanowi naruszenie prawa, gdyż działanie to jest sprzeczne z przyjętą zasadą tworzenia aktów prawa 

miejscowego na podstawie i w granicach prawa. Nie można zaakceptować praktyki polegającej na powtórzeniu 

regulacji ustawowych lub ich modyfikacji w akcie prawa miejscowego, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że 

powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić 

do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. Co więcej, inkorporowanie przepisów ustawowych 

do aktów prawa miejscowego uznać należy, z punktu widzenia techniki prawodawczej, za bezwzględnie 

niedopuszczalne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach z dnia 16 listopada 2009 r., 

sygn. akt II SA/Gl 522/09). Wobec tego należy stwierdzić, że użyte w uchwale pojęcia powinny odwoływać się 
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do przepisów odrębnych, w których pojęcia te zostały już zdefiniowane lub w ogóle nie powinno się ich 

definiować na potrzeby niniejszej uchwały. 

Reasumując, opisane powyżej uchybienia przesądzają o konieczności wyeliminowania z obrotu prawnego 

wymienionego w sentencji postanowienia przedmiotowej uchwały. 

W tym stanie rzeczy rozstrzygnięto, jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

  

 wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Sławomir Sadowski 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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