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Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XL/361/10 Rady Miej-
skiej w Rakoniewicach z dnia 8 wrze[nia 2010 r. 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poEoronego w miejscowo[ci 
Rakoniewice, obejmującego dziaEki nr: 106; 107; 
108; 109; 110 (czę[ć); 111/1, 111/2; 112; 113; 
120; 121; 122; 123; 124; 114 (czę[ć) - ze względu 
na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 8 wrze[nia 2010 r. Rada Miejska w Ra-
koniewicach podjęEa uchwaEę Nr XL/361/10 w 
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poEoronego w miejscowo[ci 
Rakoniewice, obejmującego dziaEki nr: 106; 107; 
108; 109; 110 (czę[ć); 111/1, 111/2; 112; 113; 
120; 121; 122; 123; 124; 114 (czę[ć).   

UchwaEa wraz z dokumentacja planistyczną zosta-
Ea doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 9 
listopada 2010 r. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem powyrszej uchwaEy, stwierdziE co następu-
je:

UchwaEa Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr 
XL/361/2010 z dnia 8 wrze[nia 2010 roku w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu poEoronego w miejscowo[ci Ra-
koniewice, obejmującego dziaEki nr: 106; 107; 108; 
109; 110 (czę[ć); 111/1, 111/2; 112; 113; 120; 
121; 122; 123; 124; 114 (czę[ć), zostaEa podjęta 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
pópn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) zwana dalej ustawą, a takre uchwaEy Nr 
XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z 
dnia 28 grudnia 2007 roku  w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla dziaEek o numerach geo-
dezyjnych 106; 107; 108; 109; 110 (czę[ć); 111/1, 
111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 
(czę[ć) w miejscowo[ci Rakoniewice.

Po sprawdzeniu prawidEowo[ci procesu plani-
stycznego sporządzenia wyrej wymienionego miej-
scowego planu stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo przezna-
czenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o 
rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach za-
gospodarowania. Ustalenia planu w tym zakresie 
winny być sformuEowane w sposób pozwalający na 
jednoznaczne stosowanie jego zapisów, zwEaszcza 
w kontek[cie morliwo[ci realizacji okre[lonych in-
westycji, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

Na rysunku planu, zgodnie z obja[nieniami ury-
tych oznaczeG, jako ustalenie obowiązujące, wy-
znaczono ｧlinię rozgraniczającą tereny ｠ okre[lonąｦ 
oraz ｧlinię rozgraniczającą tereny ｠ orientacyjnąｦ. 
W drugim z ww. przypadków, niejednoznaczne 
przedstawienie linii rozgraniczających powoduje 
wątpliwo[ci interpretacyjne w odczycie ustaleG pla-
nu związane z morliwo[cią okre[lenia przeznaczenia 
terenu, co stanowi jednocze[nie naruszenie ww. art. 
15 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zwracam przy tym uwagę 
na sprzeczno[ć, występującą w samej legendzie do 
rysunku planu, polegającą na zakwalifikowaniu ｧli-
nii rozgraniczającej tereny ｠ orientacyjnejｦ w skEad 
obowiązujących ustaleG planu. Ponadto uryte w  §7 
uchwaEy sformuEowanie ｧlinia  [ci[le okre[lonaｦ, nie 
występuje w legendzie.

Naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzam 
ponadto w zakresie braku wyrórnienia linią rozgra-
niczającą tereny o rórnym przeznaczeniu czę[ci te-
renów przedstawionych na rysunku kolorem niebie-
skim przy jednoczesnym niedopeEnieniu wymagaG 
wynikających z  §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, 
poz. 1587, zwanego dalej rozporządzeniem), zgod-
nie z którym ustalenia dotyczące przeznaczenia te-
renów powinny zawierać okre[lenie przeznaczenia 
poszczególnych terenów lub zasad ich zagospoda-
rowania, a takre symbol literowy i numer wyrór-
niający go spo[ród innych terenów. W powyrszym 
przypadku, tylko teren zlokalizowany na poEudnie od 
drogi 3KDD posiada odpowiedni symbol (16WSR) ｠ 
brak go natomiast, pomimo wyrórnienia linią rozgra-
niczającą, dla terenu zlokalizowanego na póEnoc od 
drogi 3KDD, a takre dla terenu dzielącego tę drogę 
na dwie czę[ci.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy w planie 
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miejscowym okre[la się obowiązkowo wymagania 
wynikające z potrzeb ksztaEtowania przestrzeni pu-
blicznych, przy czym poprzez  ｧobszar przestrzeni 
publicznejｦ rozumieć nalery ｧobszar o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaGców, 
poprawy jako[ci ich rycia i sprzyjający nawiązy-
waniu kontaktów spoEecznych ze względu na jego 
poEorenie oraz cechy funkcjonalno ｠ przestrzenne, 
okre[lone w studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminyｦ (zgodnie z 
art. art. 2 pkt 6 ustawy). Na obszarach tych, zgod-
nie z §4 pkt 5 rozporządzenia, okre[la się w planie 
zasady umieszczania obiektów maEej architektury, 
no[ników reklamowych, tymczasowych obiektów 
usEugowo ｠ handlowych, urządzeG technicznych i 
zieleni, w tym nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenów.   

Przedmiotowy plan, w zakresie wymagaG wynika-
jących z potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicz-
nych, w §11 wymienia jako tereny przestrzeni pu-
blicznej ｧsystem dróg wewnętrznychｦ. Ww. obiekty 
nie wchodzą jednakre w skEad obszarów przestrzeni 
publicznych wyznaczonych w obowiązującym stu-
dium gminy, stąd nie mogą być traktowane jako ele-
menty przestrzeni publicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabudowy. 
Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w §4 pkt 6 
rozporządzenia, na mocy którego ustalenia dotyczą-
ce parametrów i wskapników ksztaEtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu powinny za-
wierać w szczególno[ci okre[lenie linii zabudowy, 
wielko[ci powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki lub terenu, w tym udziaEu po-
wierzchni biologicznie czynnej, a takre gabarytów i 
wysoko[ci projektowanej zabudowy oraz geometrii 
dachu. 

W przedmiotowym planie art. 15 ust. 2 pkt 6 usta-
wy i §4 pkt 6 rozporządzenia naruszono w ten spo-
sób, re dla terenu oznaczonego symbolem 9MN/U 
nie okre[lono linii zabudowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury technicznej, w[ród których ｠ 
wg §4 ust. 9 rozporządzenia ｠ winno okre[lić się m. 
in. ilo[ć miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci 
mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzchni 
obiektów usEugowych i produkcyjnych.  

Pomimo ustalenia w planie terenów zabudowy 
mieszkaniowej i zabudowy usEugowej ｠ nie dopeE-
niono obowiązku wynikającego z ww. przepisów z 
art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy i §4 ust. 9 rozporzą-
dzenia w ten sposób, re nie okre[lono dla nich wy-
maganej ilo[ci miejsc parkingowych. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy plan miejscowy 
sporządza się w skali 1:1.000, z wykorzystaniem 

urzędowych kopii map zasadniczych albo w przy-
padku ich braku map katastralnych, gromadzonych 
w paGstwowym zasobie geodezyjnym i kartogra-
ficznym. 

 Stwierdzam, re mapa wykorzystana jako podkEad 
geodezyjny dla rysunku przedmiotowego planu, sta-
nowiącego zaEącznik nr 1 do uchwaEy, nie zawiera 
informacji potwierdzających jej pochodzenie z zaso-
bu wEa[ciwego powiatowego o[rodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. W dokumentacji prac 
planistycznych brak innego dokumentu potwierdza-
jącego powyrszy fakt.

 Na mocy §8 ust. 2 rozporządzenia na rysunku pla-
nu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznacze-
nia umorliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku 
planu miejscowego z tekstem planu miejscowego.

Stwierdzam naruszenie ww. przepisu rozporzą-
dzenia w następujących przypadkach:

- okre[lenie na rysunku czę[ci dróg symbolami 
KDD i KDZ, jako dojazdowych i zjazdowych (poję-
cie nie zdefiniowane w przepisach odrębnych, ani 
w przedmiotowej uchwale) przy sprzecznych i rór-
nych ustaleniach w tym zakresie w tek[cie uchwaEy 
(gdzie te same drogi figurują jako wewnętrzne lub 
zbiorcze);

- brak wyja[nienia w legendzie granic obszaru ob-
jętego planem, na które powoEano się w §4 ust. 2 
uchwaEy;

- brak na rysunku linii zabudowy na czę[ci terenu 
6MN, na którą powoEano się w §12 pkt 6 uchwaEy.

W my[l §7 pkt 1 rozporządzenia rysunek planu 
powinien zawierać m. in. wyrys ze studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go z oznaczeniem granic obszaru objętego planem, 
jak równier okre[lenie skali rysunku planu w formie 
liczbowej i liniowej.

PowoEany przepis §7 pkt 1 rozporządzenia naru-
szono w ten sposób, re na wyrysie ze studium nie 
okre[lono tych granic, a skalę rysunku przedstawio-
no wyEącznie w formie liczbowej.

Wskazuję ponadto na następujące nie[cisEo[ci, 
wewnętrzne sprzeczno[ci bądp niejasne ustalenia 
na rysunku oraz w tek[cie planu:

- zastosowanie w legendzie innych barwnych 
oznaczeG graficznych nir na samym rysunku planu 
(tereny MN/U i U/MN);

- brak precyzyjnego okre[lenia terenów MN jako 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia;

- sformuEowanie o ｧpozostawieniu w dotych-
czasowym przeznaczeniuｦ drogi powiatowej oraz 
rowu, bez uwzględnienia faktu, re zgodnie z art. 
34 ust. 1 ustawy ｠ wej[cie w rycie planu miejsco-
wego powoduję utratę mocy obowiązującej innych 
planów lub ich czę[ci odnoszących się do objętego 
nim terenu;

- niezrozumiaEe lub niedookre[lone zapisy: §3 ust. 
12 uchwaEy (ｧ...zjawiska lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowi-
ska...ｦ), §5 ust. 1 (ｧPrzewiduje się morliwo[ć Eącze-
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nia dziaEek geodezyjnychｦ), §8 pkt 2 (projektowane 
budynki mieszkalne i gospodarcze nalery dostoso-
wać wzajemnie z zachowaniem parametrów okre-
[lonych w rozdziale 6ｦ), §9 pkt 5 (ｧ...wprowadza 
się zieleG...ｦ), §17 pkt 3 (ｧUstalenia planu minimali-
zują wpEyw istniejących linii na planowane zagospo-
darowanie terenuｦ);

- spowodowane nieprawidEową redakcją tekstu 
zapisy §9 pkt 1 uchwaEy, z których literalnego od-
czytu wynikać more, ir dopuszcza się lokalizację 
inwestycji celu publicznego mogących  pogorszyć 
stan czysto[ci wód podziemnych, powietrza i grun-
tu, powodujących powstawanie odpadów niebez-
piecznych wymagających zagospodarowania na 
miejscu ich powstania oraz wytwarzających [cieki 
wymagające podczyszczenia;

- przeznaczenie, w §12 pkt 2 i §13 pkt 2 uchwa-
Ey, dziaEek powstaEych w wyniku podziaEu pod nową 
zabudowę lub drogę ｠ bez sprecyzowania czy cho-
dzi o drogę wewnętrzną czy ter publiczną;

- odniesienia w czę[ci uchwaEy dotyczącej tere-
nów MN do terenów MN/U i U/MN i odwrotnie;

- pozostające bez związku z okre[leniem granic i 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie lupne zapisy zamieszczone 
w §14 uchwaEy;

W związku z powyrszym zwracam uwagę, re 
tekst uchwaEy budzi istotne zastrzerenia pod wzglę-
dem jego prawidEowej konstrukcji i zgodno[ci z 
przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ｧZasad tech-
niki prawodawczejｦ (Dz. U. z 2002 r., nr 100, poz. 
908), co w niektórych przypadkach prowadzi do 
bEędnego odczytu ustaleG planu bądp uniemorliwia 
prawidEową jego interpretację jako aktu prawa miej-
scowego, na podstawie którego wydaje się pozwo-
lenie na budowę.  

Zgodnie z tre[cią art. 28, ust. 1 ustawy narusze-
nie zasad sporządzenia planu miejscowego, istotne 
naruszenie trybu ich uchwalania, a takre naruszenie 
w wEa[ciwo[ci organów w tym zakresie powodują 
niewarno[ć uchwaEy rady gminy w caEo[ci lub w 
czę[ci. Tryb postępowania odnosi się do sekwencji 
czynno[ci jakie podejmuje organ w celu doprowa-
dzenia do uchwalenia planu miejscowego począw-
szy od uchwaEy o przystąpieniu do sporządzania 
planu, a skoczywszy na uchwaleniu planu. Pojęcie 
zasad sporządzania planu zagospodarowania prze-
strzennego nalery wiązać ze sporządzeniem aktu 
planistycznego, (czę[ć tekstowa, graficzna i zaEącz-
niki), zawartych w nich ustaleG, a takre standardów 
dokumentacji planistycznej. W przypadku narusze-
nia zasad sporządzania planu, naruszenie nie musi 
mieć charakteru istotnego. Oznacza to, re karde 
naruszenia zasad sporządzania planu skutkować 
będzie stwierdzeniem niewarno[ci uchwaEy (wyrok 
NSA W-wa 

z 25.05.2009 r. II OSK 1778/08). Stwierdzone 
wyrej liczne naruszenia zasad sporządzania planu 
przesadzają o konieczno[ci uchylenia uchwaEy w 
caEo[ci. 

W związku z powyrszym orzeczono jak w sen-
tencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

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

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLVII/261/2010 Rady 
Gminy Brudzew z dnia 29 papdziernika 2010 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów inwestycyj-
nych gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojaz-
dowej drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym 
Marulew - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Rady Gminy Brudzew Nr XLVII/261/2010 
z dnia 29 papdziernika 2010 roku zostaEa doręczo-
na Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 10 listopada 
2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie art. 20 ust. 1, art. 
14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z  uchwaEą Rady 
Gminy Brudzew Nr XVII/118/08 z dnia 25 kwietnia 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
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