
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.105.2013.15 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2013 r. 

 

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 zm.)   

orzekam   

nieważność  § 17 ust. 3 pkt 3  uchwały Rady Gminy Rzgów nr 143/12 z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów 

w miejscowości Sławsk, Gmina Rzgów -  ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647).   

Uchwała Rady Gminy Rzgów nr 143/12 została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 30 

listopada 2012 r. Pełna dokumentacja planistyczna wpłynęła do organu nadzoru w dniu 24 stycznia 2013 r.   

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co 

następuje  :   

Na sesji w dniu 30 października 2012 r. Rada Gminy Rzgów podjęła uchwałę nr 143/12 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości 

Sławsk, Gmina Rzgów. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała, 

w zakresie § 17 ust. 3 pkt 3, została podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ww. ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.   

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 

W § 17 ust. 3 badanej uchwały rada gminy ustaliła szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz gospodarowania terenu oznaczonego symbolem 5U/MN i 6U/MN. W pkt 3 wskazanego 

wyżej § 17 ust. 3 uchwały określono, iż pod realizację budynku mieszkalnego dopuszcza się przeznaczenie 

do 50% powierzchni działki. Przedmiotowy zapis stoi w sprzeczności z innym postanowieniem uchwały tj. 

§ 17 ust. 3 pkt 1 lit. d, który ogranicza maksymalną powierzchnię zabudowy działki do 40%. Zapis § 17 ust. 

3 pkt 3 uchwały, uniemożliwia więc jednoznaczne odczytanie ustaleń planu w tym zakresie oraz wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę, zatem konieczne jest stwierdzenie jego nieważności.   

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest 

konieczne i należało orzec jak na wstępie.   

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 marca 2013 r.

Poz. 2028



Pouczenie:  

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody 

Wielkopolskiego.   

 

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek   
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