
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.193.2014.21 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 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 § 9 ust. 1 w zakresie wyrazów: „U2 oraz”, § 9 ust. 2 pkt 2 oraz załącznika graficznego 

w zakresie oznaczonym na rysunku planu symbolem U2 uchwały Nr XLV/391/2014 Rady Miejskiej 

w Chodzieży z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Chodzieży w rejonie ulicy Nowej- ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

 Uchwała Nr XLV/391/2014 (dalej uchwała) Rady Miejskiej w Chodzieży została doręczona 3 kwietnia 

2014 r. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), w planie miejscowym określa się obowiązkowo 

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Natomiast na podstawie 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 realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Ww. przepis został 

wprowadzony 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) i wszedł w życie z dniem 21 października 2010 r. 

 Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży nr 

XXXIV/297/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., zastosowanie dla niego mają przepisy wprowadzone cytowaną 

ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Stwierdzam naruszenie ww. przepisu w zakresie wyznaczenia na rysunku planu terenu zabudowy 

usługowej, oznaczonego symbolem „U2”, i brakiem w treści planu miejscowego ustaleń odnoszących się do 

tego terenu. 

 Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 uchwały, teren oznaczony symbolem „U2” 

stanowi integralną część istniejącego budynku usługowego położonego poza obszarem planu. Podkreślenia 

wymaga fakt, że objęcie tylko fragmentu istniejącego budynku planem miejscowym może utrudnić jego 

właścicielowi w przyszłości realizację zamierzeń inwestycyjnych. 

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając okoliczność, iż naruszenie zasad sporządzania planu 

miejscowego dotyczy wyłącznie ww. terenu należy przyjąć, iż w tym przypadku uzasadnienie znajduje 
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stwierdzenie nieważności przedmiotowego planu miejscowego wyłącznie w części odnoszącej się do terenu 

oznaczonego symbolem „U2”. 

W związku z powyższym 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 daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

          Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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