
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.36.2013.15 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 stycznia 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 uchwały Rady Gminy Rzgów nr 142/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Branno, 

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 została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 30 listopada 2012 r. Pełna 

dokumentacja planistyczna została dostarczona organowi nadzoru w dniu 24 grudnia 2012 r.  

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

 Rada Gminy Rzgów w dniu 30 października 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Branno, 

Gmina Rzgów. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została ona podjęta 

z istotnym naruszeniem przepisów ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa 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). Na mocy art. 4 ust. 2 tej 

ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie 

ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku przedmiotowego planu uchwałę 

o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 28 września 2010 r., a zatem zastosowanie znajdują 

przepisy dotychczasowe.   

 W ocenie organu nadzoru wątpliwości interpretacyjne budzą ustalenia § 17 ust. 3 pkt 3 oraz § 17 ust. 

3 pkt 1 lit. d badanej uchwały, zgodnie z którymi na terenie zabudowy usługowej nieuciążliwej 

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej („1U/MN”) dopuszczono 50 % powierzchni 

działki pod realizację budynku mieszkalnego, przy jednoczesnym ograniczeniu maksymalnej powierzchni 

zabudowy do 40 %. Sprzeczność wskazanych zapisów uniemożliwia odczytanie ustaleń planu w tym 

zakresie.    

 Przedmiotowy plan sporządzony został z naruszeniem § 8 ust. 2 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). Wskazany przepis wymaga, aby na rysunku planu 
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miejscowego stosowano nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu 

miejscowego z jego tekstem. Badany plan narusza ww. przepis poprzez:  

- błędne wskazanie w § 2 ust. 1 i 3 uchwały, numerów arkuszy, na których zamieszczono załączniki nr 1 i 

3 do uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego;  

- wprowadzenie w § 8 ust. 6 uchwały, zakazu odnoszącego się do terenu oznaczonego symbolem „U”, którego 

na rysunku planu nie wyznaczono;  

- zamieszczenie w objaśnieniach do rysunku, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia 

planu, oznaczenia „MN/U” dotyczącego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

usług nieuciążliwych, którego na przedmiotowym rysunku nie wyznaczono;  

- pominięcie zamieszczenia na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia 

planu, objaśnienia symbolu „MN”.  

  Dodatkowo organ nadzoru wskazuje, iż zgodnie z tytułem uchwały, jej treścią oraz załącznikami Rada 

Gminy Rzgów uchwaliła miejscowy plan dla wybranych terenów w miejscowości Branno, Gmina Rzgów. 

W §1 uchwały – omyłkowo – zawarto zapis „uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych terenów w miejscowości Sławsk (...)”  

W ocenie organu nadzoru wykazane naruszenia prawa są istotnymi, zatem stwierdzenie nieważności 

uchwały Nr 142/12 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 października 2012 r. jest w pełni uzasadnione. Mając 

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

i należało orzec jak na wstępie.  

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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