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Poznań, dnia 4 sierpnia 2022 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

              IR-III.4131.91.2022.2

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 559 
ze zm.)

orzekam

nieważność § 14 ust. 7 pkt 1 w zakresie wyrazów: „zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5”uchwały nr LXVIII/570/22 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap 
I ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

W dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Mosinie LXVIII/570/22 podjęła uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części 
wsi Sowiniec – Etap I.
Uchwałę podjęto na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.).
Uchwała wraz z dokumentacją planistyczna została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 
5 lipca  2022. 
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co 
następuje:
W zakresie zgodności z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwanej dalej „ustawą”, po sprawdzeniu przez organ 
nadzoru procesu planistycznego sporządzenia uchwały należy stwierdzić, że czynności wynikające 
z art. 17 ustawy zostały dokonane bez uchybień.
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Odnosząc się do zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy 
podnieść, że w § 14 ust. 7 pkt 1 uchwały ustalono „zasilanie odbiorców z istniejącej
 i planowanej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV z dopuszczeniem zasilania
 z odnawialnych źródeł energii zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 5” uchwały. Powołany zapis  § 6 uchwały 
dotyczy zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu i stanowi ustalenie „zapewnienia dostępu 
pozwalającego na wykonanie robót związanych z utrzymaniem wód, zgodnie
 z przepisami odrębnymi”.

Zatem należy jednoznacznie stwierdzić, że doszło do błędnego powiązania ustaleń uchwały 
dotyczących źródeł zasilania w energię elektryczną z ustaleniami dotyczącymi zapewnienia dostępu 
do wód w celu ich utrzymania, powyższe natomiast uniemożliwia jednoznaczne odczytanie ustaleń 
uchwały i stanowi naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Burmistrza Gminy Mosina w piśmie z 19 lipca 2022 r., znak: PP.6721.1.2019.SC, data wpływu do 
WUW w Poznaniu : 19 lipca2022 r. wyjaśnił, że zapis w § 14 ust. 7 pkt 1 uchwały zawiera oczywistą 
omyłkę pisarską w zakresie błędnego odwołania do treści § 6 ust. 1 pkt. 5 uchwały dotyczącego 
dostępu do wód zamiast do treści § 6 ust. 1 pkt. 7 dotyczącego lokalizacji instalacji odnawialnych 
źródeł energii.

Wskazany przez Burmistrza Gminy Mosina § 6 ust. 1 pkt. 7 stanowi „dopuszczenie lokalizacji 
instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż wolnostojące lub wolnostojących o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 500 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych 
oraz z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu”.

Jak przyjmuje się w judykaturze błędne odesłania zawarte w planie miejscowym naruszają zasadę 
prawidłowej legislacji, znajdującą swoje zakotwiczenie w konstytucyjnej zasadzie państwa prawnego 
(por. T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 
2008, s. 35–50). Dla usunięcia takich naruszeń wystarczające jest stwierdzenie nieważności błędnych 
postanowień w częściach obejmujących zwroty wysławiające owe błędne odesłania, o ile oczywiście 
pozostaje to bez wpływu na treść planu. 
W tym miejscu należy podnieść, że dla zapewnienia równoczesnego obligatoryjnego stosowania 
ustaleń zawartych w akcie prawa miejscowego, które dotyczą takiego samego sposobu 
zagospodarowania terenu, zabudowy czy sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej nie istnieje 
konieczność powiązania ustaleń planu poprzez odwołanie do innego fragmentu tekstu, 
tj. dla zachowania jasności zapisów uchwały odesłanie takie nie jest niezbędne.

W związku z powyższym organ nadzoru uznał za wystarczające unieważnienie uchwały w części, 
poprzez unieważnienie § 14 ust. 7 pkt 1 w zakresie wyrazów: „zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5”.
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Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

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.

                                                                                              Z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                                                                  I Wicewojewoda Wielkopolski
                                                                                                        (-) Aneta Niestrawska
                                                                                              (dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:
1) Rada Miejska w Mosinie
2) Burmistrz Gminy Mosina
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