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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.550.2018.7
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.)
orzekam
nieważność § 12 pkt 4 uchwały Nr 357/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie
w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą
Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A1 – ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uzasadnienie
Uchwała Nr 357/18/VII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą
Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9,
10 i 12 – część A1 została podjęta na sesji w dniu 16 października 2018 r. Jako podstawę prawną uchwały
powołano: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).
Uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 25 października 2018 r.
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co
następuje.
W § 12 pkt 4 uchwały, w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustalono „przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu
przed usytuowaniem budynków i budowli”.
Obowiązkowy i fakultatywny zakres ustaleń planu miejscowego został określony w art. 15 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945, zwanej dalej: „ustawą”), przy czym nakładanie obowiązku „przeprowadzenia badań
geotechnicznych gruntu przed usytuowaniem budynków i budowli” nie należy do zakresu zarówno
obowiązkowych, jak i fakultatywnych ustaleń planu. Należy przypomnieć, że władztwo planistyczne gminy,
które pozwala jej, za pośrednictwem aktów planowania przestrzennego, swobodnie kształtować politykę
przestrzenną gminy, nie oznacza całkowitej dowolności w stosowanych w tych aktach planistycznych
normach prawnych. Przepisy ustawy, które wraz z innymi przepisami prawa, ustalają granice
wspomnianego władztwa, wskazują enumeratywnie zakres obowiązkowych i fakultatywnych ustaleń planu.
Wykroczenie poza ten zakres należy uznać w każdym przypadku za przekroczenie ustawowych kompetencji
rady gminy.
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.), projekt budowlany, w zależności od potrzeb, powinien zawierać wyniki badań
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geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Przy czym
zwrot „w zależności od potrzeb” nie jest skierowany do organu planistycznego czy organu administracji
architektoniczno-budowlanej lecz przede wszystkim do konstruktora budynku. O zasadności oceny
warunków i wykonania badań geologicznych oraz geotechnicznych gruntu decyduje projektant konstrukcji
obiektu budowlanego, a weryfikuje to ostatecznie organ administracji architektoniczno-budowlanej.
Plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego, jest usytuowany wśród źródeł
prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), a zatem pozostawać powinien
w zgodzie z Konstytucją, ustawami i aktami podustawowymi. Regulowanie przez gminę w inny sposób
tego, co zostało już zamieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa w istotnym stopniu narusza
porządek prawny (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt II SA/Po 620/13)
Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.
Na marginesie organ nadzoru zwraca uwagę na błędnie przytoczony publikator ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – w chwili podejmowania uchwały obowiązywał tekst jednolity tej
ustawy z dnia 14 września 2018 r., ogłoszony w dniu 10 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

