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WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2012 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 zmianami).  

orzekam  

nieważność uchwały Nr XXIII/123/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 16 sierpnia 2012 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy 

Jaraczewskiej w Borku Wlkp - ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej 

w Borku Wlkp wraz z dokumentacją planistyczną została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 12 

listopada 2012 roku.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

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

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

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 2010r. 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 24 listopada 2005 r., a zatem zastosowanie znajdują 

przepisy dotychczasowe.  

Zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy, wójt zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Natomiast w myśl 

przepisu art. 17 pkt 7 lit. e) ustawy, projekt planu podlega uzgodnieniu z właściwymi organami 

wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa.  

Stwierdzam brak dowodów potwierdzających zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu oraz przekazania projektu planu do uzgodnienia właściwemu organowi ochrony granic, 

którym, w myśl ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U.z 2011 r. Nr 116, poz. 

675 ze zm.), jest właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej.  

Biorąc jednak pod uwagę lokalizację, charakter oraz uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne 

przyjęte w omawianym planie i odnosząc wskazane czynniki do zakresu spraw i kompetencji Straży 
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Granicznej – uznać można, że brak stanowiska ww. organu nie miałby wpływu na rozwiązania przyjęte 

w planie.  

W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzam, co następuje.  

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt 

6 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, zwanego dalej 

rozporządzeniem), na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.  

W § 4 ust. 2 lit. a) i b) uchwały, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych 

symbolami „1MN” i „2MN”, dopuszczono lokalizację budynków mieszkalnych wolnostojącyh, budynków 

gospodarczych i garaży nie wyznaczając zarazem wysokości projektowanej zabudowy dla garaży, czym 

naruszono cytowane przepisy art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia.  

Plan miejscowy musi zawierać ustalenia, o których mowa we wskazanym przepisie, jeżeli w terenie 

powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym 

planie ww. rodzajów zabudowy rodzi więc obowiązek ustalenia dla każdego z nich parametrów określonych 

w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym wysokości.  

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego.  

  

 Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek 
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