
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.297.2012.19 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 12 października 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j.Dz.U. z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

orzeka  

nieważność uchwały Nr XXI/189/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 06 września 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym: 45/5, 195/2, 127/1, 127/2, 195/6, 318/11, 318/12, 318/14 obręb Klotyldzin oraz 

992, 989 obręb Margonin, ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwałę Nr XXI/189/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 6 września 2012 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym: 45/5, 195/2, 127/1, 127/2, 195/6, 318/11, 318/12, 318/14 obręb Klotyldzin oraz 992, 989 

obręb Margonin, wraz z całością dokumentacji związanej z uchwałą, doręczono Wojewodzie 

Wielkopolskiemu w dniu 17 września 2012 r.  

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

o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz.U. z 2012r. poz.647 ze zm.)  

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

 Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin 

Nr VIII/65/2011 z dnia 26 maja 2011 r., zastosowanie do niego mają przepisy wprowadzone ustawą z dnia 

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 

r. Nr 130, poz. 871), które weszły w życie z dniem 21 października 2010 r.  

 W § 4 pkt 5 oraz § 6 ust. 5 uchwały, ustalono przeznaczenie oraz warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych symbolem WS. Ustalenia 

te dotyczą terenów położonych poza obszarem objętym planem.  

 W § 7 ust. 8 pkt 3 lit. b uchwały wprowadzono obowiązek w zakresie ochrony akustycznej terenów 

wykraczający poza zakres zagadnień, które winien obejmować plan miejscowy. Stwierdzić należy, że 

zamieszczenie ww. zapisu, nakładającego na organy administracji samorządowej obowiązki z zakresu 

ochrony akustycznej, stanowi przekroczenie zakresu zagadnień, które winien obejmować plan miejscowy. 

Wskazany zakres został określony w art. 15 ustawy, a jego przekroczenie stoi w sprzeczności z celem 

uchwalania planów, określonym w przepisach art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym Zgodnie z tymi przepisami ustalenia planu winny ograniczać się do 

ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 grudnia 2012 r.

Poz. 6004



 Przedmiotowy plan sporządzony został z naruszeniem § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

( Dz.U. z 2003r. Nr 164 poz.1587), zgodnie z którym na rysunku planu miejscowego stosuje się 

nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z jego 

tekstem, w zakresie zamieszczenia w § 10 ust. 7 uchwały, zapisów odnoszących się do terenu oznaczonego 

symbolem KD-D, którego nie wyznaczono na rysunku planu.  

 W § 6 ust. 6 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. g i § 10 ust. 7 uchwały, wprowadzono niejasny i nie znajdujący 

odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa zapis ustalający prawo „dalszego przejęcia na rzecz 

nieruchomości sąsiednich” pasów zieleni i chodników wydzielonych na terenach KD-D, KD-L i KD-Z. 

Z kolei niezrozumiały jest zapis § 6 ust. 1 pkt. 16 uchwały, ustalający „korzystanie terenu podporządkowane 

ekologii Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z przepisami odrębnymi”.  

 Ponadto w planie, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem 

„MN” oraz dla części terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów usług, oznaczonych 

symbolem „MN/U”, niejednoznacznie wyznaczono linię zabudowy. Wyznaczone na rysunku planu linie 

zabudowy faktycznie nie ograniczają zabudowy od strony drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej 

symbolem KD-Z oraz od strony drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW.  

Wskazuje się również na fakt niejednoznacznego oznaczenia granic uchwalonego planu, które w związku 

z niekonsekwentnym odsunięciem od obszaru objętego planem utrudnia jego interpretację, co stanowi 

naruszenie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.  

 Wymienione wyżej wadliwe zapisy uchwały w sposób istotny naruszają przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy wykonawcze do niej.  

Jednocześnie zakres naruszeń prawa skutkuje koniecznością orzeczenia nieważności całości 

przedmiotowej uchwały.    

 Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu naruszenia prawa do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego 

w terminie 30 dni od jego doręczenia.  

 

 

Wojewoda Wielkopolski  

 (-) Piotr Florek   
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