
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.457.2013.3 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 listopada 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 

594) 

orzekam  

nieważność uchwały Nr XXXVI/179/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 października 

2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu miejscowości Miejska Górka – osiedle Parkowa II ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXXVI/179/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 października 2013 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

miejscowości Miejska Górka – osiedle Parkowa II wraz z dokumentacją planistyczną została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 30 października 2013 roku.  

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20 ust. 1  oraz art. 15 ust. 2  ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).  

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

następuje.  

Zgodnie z art. 14 ust. 1  i 2  ustawy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której integralną częścią jest załącznik graficzny, 

określający granice obszaru objętego projektem planu. Następnie dla obszaru wyznaczonego przez radę na 

załączniku graficznym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego. Granice 

wyznaczone w uchwale o przystąpieniu muszą zostać określone na tyle precyzyjnie, aby możliwe było 

dokładne określenie terenu, który zostanie objęty projektem danego planu. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 

13 września 2005 r. (II OSK 64/05) przedmiotem uchwały o przystąpieniu jest właśnie precyzyjne 

określenie granic obszaru objętego projektem planu. Jednocześnie określenie granic obszaru objętego 

projektem planu należy do wyłącznych uprawnień rady gminy i tylko ona jest władna do zmiany granic 

opracowania projektu planu (wyłącznie w drodze zmiany uchwały o przystąpieniu).  

Porównanie granic obszaru objętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce XXII/135/09 z dnia 

04 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu miasta Miejska Górka – osiedla Parkowa II (załącznik graficzny do uchwały) 

z granicami obszaru objętego uchwałą w sprawie planu wykazało różnice pomiędzy tymi granicami, 

polegające na nieobjęciu w ww. uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu działek o nr ewid. 1052/12, 

1053/12, 1010/21, 1011/1, 1012/1, 1013/1, 1016/1, 1019/1 oraz części działek o nr ewid. 997/2, 1014/1, 

1015/1, 1017, 1018, 1020/1, 1021/1, 1022/1 i 1023/1, które w miejscowym planie przeznaczono pod tereny 

dróg publicznych lokalnych (oznaczenie „KD”).  
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Opracowanie przez organ wykonawczy projektu planu w granicach wykraczających poza granice 

określone przez radę gminy uchwałą o przystąpieniu, stanowi naruszenie właściwości organów w zakresie 

sporządzania planu miejscowego i wiąże się z konsekwencjami określonymi w art. 28 ust. 1  ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

W odniesieniu do zasad sporządzenia planu miejscowego stwierdzam niezgodność zapisu § 6  pkt 

12 uchwały z art. 15 ust. 2  pkt 6  wyżej wymienionej ustawy. W konsekwencji wskazanego zapisu uchwały 

stwierdzam brak spójności uchwały w zakresie definicji intensywności zabudowy zawartej w § 6  pkt 

12 uchwały, zgodnie, z którą ww. pojęcie należy rozumieć jako „wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na terenie 

objętym planem w odniesieniu do powierzchni terenu objętego planem” a zawarciem w ustaleniach planu 

wskaźników minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy odnoszących się do poszczególnych 

terenów funkcjonalnych („MN” - od 0,1 do 0,4, „MN/U” - od 0,1 do 0,9, „U/E” - od 0,1 do 0,9).  

Wskazuję, że - wbrew opinii RDOŚ w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2013 r, znak WOO-

III.410.281.2013.JM - przedmiotowej uchwale ochroną akustyczną objęto tylko tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol „MN”) pomijając tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol „MN/U”) pomimo, iż w myśl rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 120 Poz. 826 ze zm.), ochronie akustycznej podlegają również tereny przeznaczone na 

cele mieszkaniowo – usługowe.  

Biorąc powyższe 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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