
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.10.2016.17 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 marca 2016 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  

poz.1515 ze  zm.). 

wskazuję 

że uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 stycznia  2016r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic 

Sosnowej, Kamiennej ,Zmysłowskiej i Grzegorzewskiej 

- została podjęta z naruszeniem prawa 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr  XVIII/142/2016  z dnia 28 stycznia  2016r. Rady Miejskiej w Krotoszynie została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu 5 lutego 2016r. 

Jako podstawę prawną uchwały powołano art.18 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015r.poz.1515 ze zm.) i art.20 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm). 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały –organ nadzoru stwierdza co 

następuje: 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu, w tym linie zabudowy, do czego odnoszą się także przepisy § 4 pkt 6 i § 7 pkt 8 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587, zwanym dalej 

rozporządzeniem), na mocy których ustalono m. in, że ustalenia dotyczące  parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym w szczególności określenie linii zabudowy 

powinny znaleźć się w treści projektu tekstu oraz rysunku planu miejscowego. 

 Należy wskazać, że w § 5 ust. 1 uchwały ustalono w jakich odległościach od linii rozgraniczających z 

drogami wyznacza się „nieprzekraczalne linie zabudowy, jeżeli rysunek nie wskazuje inaczej”. Zaznaczyć 

trzeba, że część nieprzekraczalnych linii zabudowy została wyznaczona w odległościach innych niż ustalono 

w § 5 ust. 1 uchwały. 

W takich sytuacjach, na rysunku planu, nie zastosowano linii wymiarowych, co znacznie utrudnia odczyt 

jego ustaleń. 

Ze względu na skalę rysunku planu miejscowego i zastosowaną grafikę, może to powodować poważne 

rozbieżności interpretacyjne u przyszłych adresatów planu, a także budzić wątpliwości na etapie przyjęcia 

zgłoszenia lub wydawania pozwolenia na budowę przez organy administracji architektoniczno – 

budowlanej. 
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 Ponadto należy zwrócić uwagę, że ustalenia § 17 przedmiotowej  uchwały  odnoszące się do terenu 

ogrodów działkowych oznaczonych symbolem 1ZD mogą wprowadzać w błąd adresatów planu. 

Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, w których można lokalizować nową 

zabudowę, ograniczają bardzo niewielką część terenu 1ZD i tym samym nie pozwalają na realizację ustaleń 

zawartych w§ 17 uchwały, tj. możliwości lokalizowania jednokondygnacyjnych budynków o pow. 50 m
2 

przy maksymalnej powierzchni zabudowy 40% i intensywności zabudowy od 0,1 do 0,5 ustalonej dla terenu 

1ZD. 

W świetle powyższego stwierdzić należy ,że Rada Miejska w Krotoszynie  podejmując przedmiotową 

uchwałę w omawianym zakresie naruszyła prawo,  dlatego należało orzec jak w sentencji . 

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 
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