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Województwa Wielkopolskiego Nr 12 ｠ 1239 ｠

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )

 orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XXXIV / 450 / 2010 Rady 
Miejskiej we Wrze[ni z dnia 8 listopada 2010 r. w 
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa mieszkanio-
wego i usEugi rzemiosEa we Wrze[ni, obejmującego 
obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Tur-
wida. - ze względu na istotne naruszenie prawa.

 UZASADNIENIE

 W dniu 8 listopada 2010 r. Rada Miejska we 
Wrze[ni podjęEa uchwaEę Nr XXXIV /450 / 2010 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa mieszkanio-
wego i usEugi rzemiosEa we Wrze[ni, obejmującego 
obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Tur-
wida, którą doręczono Wojewodzie Wielkopolskie-
mu w dniu 19 listopada 2010 r. 

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy, organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm. ) w planie miejscowym okre[la się obowiązko-
wo parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki zabudowy.

 UszczegóEowienie tego przepisu znajduje się w 
§ 4 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane-
go projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 163, poz. 
1587 ) zgodnie z którym ustalenia dotyczące pa-
rametrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać 
w szczególno[ci okre[lenie linii zabudowy, wielko[ć 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
dziaEki lub terenu, w tym udziaE powierzchni biolo-
gicznie czynnej, a takre gabarytów i wysoko[ci pro-

jektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.
 W odniesieniu do przedmiotowego planu nalery 

stwierdzić naruszenie powyrszej zasady w stosun-
ku do terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem ZP, na którym, zgodnie z regulacjami § 5 ust. 
4 pkt. 2 uchwaEy dopuszcza się lokalizację jednego 
budynku usEugowego. Dla terenu ZP okre[lono w § 
9 ust. 4 uchwaEy wymagane parametry zabudowy, 
natomiast na rysunku planu nie wyznaczono linii za-
budowy. 

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo stawki pro-
centowe, na podstawie których ustala się opEatę, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, tj. tzw. opEatę 
planistyczną.

 UszczegóEowienie tego przepisu znajduje się w 
§ 4 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
zgodnie z którym ustalenia dotyczące stawek pro-
centowych powinny zawierać stawki procentowe w 
przedziale od 0 % do 30 % i dotyczyć wszystkich 
terenów, okre[lonych w projekcie planu miejscowe-
go, przy czym ich wielko[ć more być rórna dla po-
szczególnych terenów lub grup terenów.

 W przedmiotowym planie w § 16 uchwaEy okre-
[lono stawki procentowe, o których mowa wyrej, 
dla terenów oznaczonych symbolami MN i U. Nie 
okre[lono za[ stawek procentowych dla terenów 
dróg publicznych dojazdowych, terenu publicznego 
ciągu pieszo ｠ jezdnego, terenu infrastruktury tech-
nicznej elektroenergetyki i kanalizacji, terenów wód 
powierzchniowych oznaczonych odpowiednio KDD, 
KDX,E, K, WS.

 Opisane powyrej sytuacje stanowią naruszenie 
zasad sporządzania planu. 

 
 Biorąc pod uwagę powyrsze okoliczno[ci nalera-

Eo stwierdzić niewarno[ć przedmiotowej uchwaEy, 
która w istotny sposób narusza obowiązujące pra-
wo.

Od niniejszego wskazania przysEuguje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Pozna-
niu ｠ za po[rednictwem Wojewody Wielkopolskiego 
- w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek 
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 z dnia 15 grudnia 2010 r.


