
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.133.2016.4 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2015 r. poz. 

1515 j.t.) 

 

orzekam 

nieważność uchwały Nr XVII.113.2016 Rady Miejskiej w Złotowie  z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy 

ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej- ze względu na istotne naruszenie prawa. 

 

Uzasadnienie  

 Uchwała Nr XVII.113.2016 Rady Miejskiej w Złotowie  z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone przy 

ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej (dalej: uchwała) została doręczona Wojewodzie 

Wielkopolskiemu 30 marca 2016 r. 

 Dokonując oceny legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje: 

Na terenie objętym planem został wyznaczony teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony 

symbolem 2MN, dla którego ustalono warunki zabudowy  w § 12 uchwały. Ustaleniami niniejszego planu 

został objęty tylko fragment działki budowlanej. Jej pozostała część nadal objęta jest dotychczas 

obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, 

uchwalonym dnia 23 marca 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XXXVII/206/10. Należy 

podkreślić, że warunki zabudowy ustalone w obydwu tych planach dla omawianej działki budowlanej są 

rozbieżne (np. ustalenie dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, wysokości zabudowy, możliwości 

lokalizacji usług tylko w parterze budynku, itd.). Sformułowanie w ten sposób ustaleń planu stwarza stan 

niepewności co do ostatecznych zasad i warunków zagospodarowania działki dla właścicieli nieruchomości. 

Należy też podkreślić, że wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej  dla budynku mieszkalnego na tym terenie przy jednoczesnym zastosowaniu 

wskaźników zabudowy z obydwu planów, może okazać się znacznie utrudnione bądź niemożliwe. 

 

 Stwierdzić należy zatem, że tak sformułowane ustalenia w związku z brakiem jednoznacznie 

ustalonych zasad zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy  i wskaźników zagospodarowania 

terenu, powodują naruszenie zasad sporządzenia planu  w zakresie regulowanym przepisami art. 15 ust. 2 

pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz.199 ze zm.) 

 W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 maja 2016 r.

Poz. 3113



 

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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