
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.38.2013.11 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

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

poz. 594 ze zm.) 

orzekam  

nieważność uchwały Nr LV/443/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr 

LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006 r., dla terenu określonego na załączniku 

graficznym, stanowiącego działki: a) obręb 2  – dz. nr geod. 30, część 18, 29/3, 22, 23, 25, 26, 52, 51, 53 b) 

obręb 4  – dz. nr geod. 19, 29/3, 29/2, 29/1, 49, 72, 50, 51, 52, 19, część 73, część 80, część 81, część 82, 

część 83, część 84, część 85, część 86, część 87, część 88, część 89, część 92, 93, część 98, 99, 183, 173/5, 

173/3, 173/1, część 171, 125, część 117 – ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

 Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Nr 

XLIII/330/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą 

nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006 r., w części określonej na załączniku 

graficznym.  

 Przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu 

w dniu 8  stycznia 2014 r.  

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, stwierdził co 

następuje: 

  

 Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Trzemesznie podjęła uchwałę Nr LV/443/2013 

w sprawie: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego Uchwałą nr 

LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2006 r., dla terenu określonego na 

załączniku graficznym, stanowiącego działki: a) obręb 2  – dz. nr geod. 30, część 18, 29/3, 22, 23, 25, 26, 

52, 51, 53, b) obręb 4  – dz. nr geod. 19, 29/3, 29/2, 29/1, 49, 72, 50, 51, 52, 19, część 73, część 80, część 

81, część 82, część 83, część 84, część 85, część 86, część 87, część 88, część 89, część 92, 93, część 98, 99, 

183, 173/5, 173/3, 173/1, część 171, 125, część 117.  

Zgodnie ze sprawowanym nadzorem przedmiotowa uchwała została oceniona w zakresie spełnienia 

wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, rozporządzeń wykonawczych, dotyczących kompletności i zawartości dokumentacji prac 

planistycznych, prawidłowości wykonania czynności i zachowania trybu sporządzania projektu planu.  
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 Powołany w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały przepis art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy 

o samorządzie gminnym stanowi ogólną normę kompetencyjną do podejmowania uchwał w sprawach 

uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mocą natomiast art. 20 ust. 1  ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powołanego również w podstawie prawnej ww. uchwały, 

plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz 

wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.  

 Wobec powyższego w odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 

organ nadzoru stwierdza, iż Rada Miejska w Trzemesznie podejmując powyższą uchwałę naruszyła 

art. 15 ust. 2  pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Zgodnie z wyżej powołanym przepisem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, do czego odnoszą się także przepisy 

§ 4  pkt 1  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), na 

mocy których ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać między innymi określenie 

przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania.  

 W ustaleniach omawianego planu, odnoszących się do terenów zabudowy usługowej, oznaczonych 

symbolami 1U – 3U, w § 6  pkt 1  lit. b, § 6  pkt 2  lit. b oraz § 6  pkt 3  lit. b uchwały, dopuszczono – 

w ramach przeznaczenia dopuszczalnego - „zabudowę pomocniczą dla funkcji podstawowej”, nie definiując 

w żaden sposób jakiego rodzaju obiekty mogą zawierać się w tak określonej zabudowie. Jednocześnie, 

niezależnie od ww. zapisów, wymieniono w sposób enumeratywny inne rodzaje przeznaczenia 

dopuszczalnego na terenach zabudowy usługowej: sieci i urządzenia związane z funkcjonowaniem 

lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej, parkingi, elementy małej 

architektury (dla terenów 1U-3U), garaże (dla terenów 2U i 3U), budynki gospodarcze (dla terenu 2U) oraz 

pomieszczenia handlowe (dla terenu 3U).  

 W związku z powyższym wnioskować należy, iż „zabudowa pomocnicza dla funkcji podstawowej” jest 

zabudową innego rodzaju niż wymienione oprócz niej w katalogu zamkniętym ww. rodzaje obiektów. 

Dodatkowo, nie sposób wywieść z zapisów planu czy „zabudowa pomocnicza” obejmować może także 

zabudowę kubaturową, dla której należałoby ustalić wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia 

parametry.  

 W ocenie organu nadzoru tak sformułowane ustalenia powodują naruszenie zasad sporządzenia planu 

w zakresie postanowień wynikających z przepisu art. 15 ust. 2  pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

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

przestrzennego, w odniesieniu do przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów.  

 Organ nadzoru podnosi także, że akt prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, musi spełniać 

szereg ustawowych wymogów. Zawarte w nim normy, poprzez swoją budowę, winny zapewnić 

jednoznaczność w ich odbiorze przez wszystkich adresatów jego zapisów, jak również gwarantować wysoki 

stopień przewidywalności skutków realizacji tych zapisów.  

 Niejasne ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowana terenów, w tym rodzaju 

dopuszczonej zabudowy, skutkują brakiem możliwości takiego odczytu ustaleń planu, aby możliwe było 

skuteczne i pozbawione wątpliwości natury interpretacyjnej wydanie pozwolenia na budowę.  

  

 Na mocy art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady 

kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność 

zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich 
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realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. 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), na 

podstawie, 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.  

 Organ nadzoru stwierdza, że dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 

oznaczonego w planie symbolem 1MN/U, nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 2  pkt 

6  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ten sposób, że nie określono dopuszczalnej 

wysokości oraz geometrii dachów budynku usługowego oraz wiaty, których realizację na tym terenie 

dopuszczono w § 6  pkt 4  lit. a uchwały.  

 Ponadto należy stwierdzić, że nie wyznaczono linii zabudowy oraz wskaźnika intensywności 

zabudowy dla terenów parkingów, oznaczonych symbolami 1KS i 2KS, na których dopuszczono realizację 

zabudowy kubaturowej – budynków do obsługi parkingu.  

 W kontekście obowiązku ustalenia w planie parametrów zabudowy wymienionych w art. 15 ust. 2  pkt 

6  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w § 4 pkt 6  ww. rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, podnieść należy także brak w planie tych ustaleń dla „zabudowy pomocniczej”, o której 

mowa na wstępie.  

 Organu nadzoru reasumując stwierdza, że obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych 

w art. 15 ust. 2  ustawy, a więc między innymi parametrów zabudowy, nie jest wprawdzie bezwzględny, 

jednakże pozostaje uzależniony od warunków faktycznych panujących w terenie. Oznacza to, że plan 

miejscowy musi zawierać ustalenia, o których mowa w ww. przepisie, jeżeli w terenie powstają 

okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym planie 

różnych rodzajów zabudowy kubaturowej rodzi więc obowiązek ustalenia dla każdego z nich parametrów 

określonych w art.15 ust. 2  pkt 6  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i § 4  pkt 

6  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

 Organ nadzoru ponadto zwraca uwagę na następujące nieścisłości, nieprecyzyjne bądź niezrozumiałe 

ustalenia, stwarzające wątpliwości interpretacyjne w odczycie ustaleń planu, zawarte w:  

- § 4  uchwały, gdzie wymieniając oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące jego obowiązującymi 

ustaleniami pominięto obowiązującą linię zabudowy (figurującą w innych zapisach tekstu planu oraz na 

rysunku);  

- § 6  pkt 5  uchwały, odnoszącym się do terenu zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej, oznaczonego 

symbolem 1MT, gdzie nie wskazano czy jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czy też 

wielorodzinnej;  

- § 10 pkt 4  uchwały, stanowiącym powtórzenie ustaleń zawartych w § 7  pkt 11;  

- § 11 pkt 13 lit. b tiret 2  uchwały, który prawdopodobnie omyłkowo odnosi się do terenu 1MT;  

- § 12 pkt 2  uchwały, sprzecznym z zapisami § 9, odnoszącymi się do ustaleń w zakresie zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

- § 7  uchwały, odnoszącym się do zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, gdzie zawarto szereg 

nieostrych i niemożliwych do wyegzekwowania ustaleń, np. „kształtowanie zabudowy harmonijnie 

w stosunku do istniejącego krajobrazu, poprawienie wizerunku zabudowy istniejącej realizować poprzez jej 

przebudowę”, „zmniejszenie negatywnej dominacji wizualnej istniejących obiektów poprzez zastosowanie 

stonowanej kolorystyki oraz odpowiedniego kształtowania zieleni”.  

 Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

naruszenie „zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 

sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały 

rady gminy w całości lub części.” 
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Wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu nieprawidłowości stanowiące naruszenie zasad 

sporządzania planu zgodnie z powyższym przepisem ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowią podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały Nr 

LV/443/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r.  

  Orzeczenie o nieważności uchwały jest prawnie uzasadnione, bowiem zakwestionowana 

uchwała nie mogła się ostać w obrocie prawnym.  

  Mając powyższe na uwadze orzeczono jak sentencji.  

  Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

 Wojewoda Wielkopolski  

 (-) Piotr Florek 
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