
KN. I – 8.0911 - 129/10 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  NADZORCZE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO 

 

z dnia 11 czerwca 2010 r. 

 

Działając na podstawie  przepisu 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 

nieważność § 16  uchwały Nr LI/324/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Deborzyce na obszarze działki nr 44 z 

przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ze względu na istotne naruszenie 

prawa. 

 

UZASADNIENIE 

 
Uchwałą Nr LI/324/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku Rada Miejska Pniewy uchwaliła  miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego we wsi Deborzyce na obszarze działki nr 44 z przeznaczeniem na cele 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 

17 maja  2010 roku 

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. Nr 80, poz. 717 

ze zm.). 

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

następuje: 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 

78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu terytorialnego) 

działają na podstawie i w granicach prawa. Działalność organów gminy opiera się w granicach 

określonych przepisami prawa i realizowana jest wyłącznie w ramach przez przepisy określonych. 

Powyższa zasada, odnosząca się do wszelkiej działalności organów jednostek samorządu terytorialnego 

rozciąga się także na uchwałodawczą działalność samorządu terytorialnego.  

Stosownie do regulacji art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w  planie miejscowym określa się także 

obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym. Wymogi w tym zakresie precyzuje § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), w myśl którego ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i 

warunków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek 

uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub 

maksymalnych szerokości gruntów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w 

stosunku do pasa drogowego. Przedłożony do kontroli plan miejscowy postanowień takich nie zawiera. 

Znajduje się w nim wprawdzie § 16, w którym ustalono podział terenu, zgodnie z wyznaczonymi liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz zgodnie z 

liniami postulowanych podziałów wewnętrznych, przedstawionymi na rysunku planu. Nie ulega 

wątpliwości, iż powyższe ustalenia nie wykonują dyspozycji ww. przepisów.  Należy podkreślić, że podziału 

nieruchomości dokonuje się stosownie do zasad określonych w art. 92 i dalszych ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2663). Podziału dokonuje się przy zachowaniu odpowiedniej 

formy i szeregu zasad, których nie może spełniać plan miejscowy. Mając na uwadze powyższe zdaniem 

organu nadzoru organ gminy uchwalając przedmiotowy plan dokonał ustaleń wykraczających poza 



dopuszczalną prawem dla planu miejscowego materię naruszając zasady sporządzania planu 

miejscowego.  

Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygniecie jest w pełni uzasadnione. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w 

Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

Piotr Florek 


