
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.21.2012.MK
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) stwierdza się nieważność uchwały nr 
XXIX/191/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego i parkingu w mieście Gniew. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 27 grudnia 2012 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła wyżej wymieniona uchwała Rady 
Miejskiej w Gniewie. 

Rada Miejska w Gniewie na sesji w dniu 19 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę nr XXIX/191/12 z dnia 19 
grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu wzgórza zamkowego i parkingu w mieście Gniew. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził podjęcie: 

-  § 3 pkt  2 uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej 
ustawą) oraz w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.); 

- § 9 ust. 1 punkt 1 podpunkt 3 uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 28 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uchwała nr XXIX/191/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego i parkingu w mieście Gniew 
została podjęta na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, 
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz 
wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. 

W § 3 punkcie 2 Rada Miejska w Gniewie zawarła definicję pojęcia „intensywność zabudowy”, przez 
którą rozumie się „wskaźnik kształtowania zabudowy obliczany na podstawie wzoru: Pc / T = I. Przy 
czym Pc oznacza sumę powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie budynku, wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, T- oznacza 
powierzchnię działki budowlanej, na której jest zlokalizowana zabudowa, przy czym za kondygnację 
nadziemną do obliczeń intensywności zabudowy należy przyjąć każdą kondygnację lub jej część, której 
poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu przylegającego, projektowanego lub urządzonego terenu”. 
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W § 9 dotyczącym zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu Rada 
Miejska w Gniewie, w ust.1 punkcie 1 podpunkcie 3 tego paragrafu, oznaczyła wskaźnik intensywności 
zabudowy jako „określona poprzez dopuszczalną wysokość zabudowy oraz powierzchnię zabudowy”. 

Z powyższego zacytowanego § 3 punkt 2 uchwały wynika, że Rada Miejska w Gniewie określiła 
sposób ustalenia wskaźnika intensywności zabudowy i wskazała, że jest to iloraz sumy powierzchni 
całkowitej kondygnacji naziemnych budynków i powierzchni działki budowlanej. W ocenie organu 
nadzoru wskazana definicja jest niezgodna z definicją zawartą w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym, który określa maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej. 

Organ nadzoru zauważa, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje 
pojęcia "wskaźnika intensywności zabudowy" jednakże, dokonując literalnej i celowościowej 
wykładni art. 15 ust. 2 pkt 6 tej ustawy przyjąć należy, że intensywność zabudowy określana jest jako 
stosunek powierzchni całkowitej zabudowy, czyli jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji danego 
budynku do powierzchni działki. Tymczasem, jak wynika z postanowień uchwały, Rada określając 
wskaźnik intensywności zabudowy wskazała, że chodzi o stosunek powierzchni całkowitej jedynie 
nadziemnych kondygnacji do powierzchni działki budowlanej. Rada Miejska w Gniewie w swojej 
definicji nie uwzględniła zatem kondygnacji podziemnych. Tym samym Rada Miejska w Gniewie 
wykorzystując jedynie w definicji pojęcie kondygnacji nadziemnej budynków pomijając kondygnacje 
podziemne, w ocenie organu nadzoru, naruszyła art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy poprzez nieuprawnioną 
modyfikację sposobu ustalenia wskaźnika intensywność zabudowy oraz przekroczyła kompetencję 
ustawową w zakresie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto organ nadzoru 
wskazuje na treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), 
które zawiera definicję pojęcia „kondygnacja”. 

Zatem uznać należy, że treść § 3 punkt 2 przedmiotowej uchwały stanowi istotne naruszenie w art. 15 
ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym a także art. 
7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa. 

Odnośnie do treści § 9 uchwały organ nadzoru podnosi, że zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźników zagospodarowania terenu winny być ustalone zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tymczasem Rada Miejska w Gniewie w tym przepisie 
zamiast ustalenia wskaźnika intensywności zabudowy zdefiniowała sposób jego określenia, poprzez 
ustalenie, że wskaźnik ten to „określona poprzez dopuszczalną wysokość zabudowy oraz powierzchnię 
zabudowy”. Organ nadzoru przede wszystkim zauważa, że takie określenie wskaźnika poprzez jego 
zdefiniowanie jest sprzeczne zarówno z treścią art. 15 ust.2 pkt 6 powołanej wyżej ustawy, jak i z 
definicją zawartą w treści § 3 uchwały, która również jak wskazano powyżej narusza prawo. Ponadto 
organ nadzoru podnosi, że skoro ustawodawca nakazuje ustalenie wskaźnika jako stosunku 
poszczególnych danych, to wskaźnik ten winien zostać określony jako iloraz, czyli winien zostać 
określony liczbowo. 

Mając na uwadze treść wskazanego podpunktu § 9 uchwały organ nadzoru stwierdza, że 
wskaźnik wymieniony w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu iż zagospodarowaniu przestrzennym 
nie został ustalony. W opinii organu nadzoru powyższe uchybienie stanowi naruszenie zasad 
sporządzania planu, co zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Podsumowując zdaniem organu nadzoru § 3 punkt  2 uchwały stanowi nieuprawnioną modyfikację 
przepisu rangi ustawowej tj. art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zaś § 9 ust.1 punkt 1 podpunkt 3 nie stanowi wypełnienia normy nakazującej ustalenie wskaźnika 
intensywności zabudowy, co należy zakwalifikować jako istotne naruszenie tego przepisu. 

W świetle powyższego należało orzec jak w sentencji. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
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Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. 

 

Wojewoda Pomorski 

Ryszard Stachurski
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