
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.333.2013.22 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 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 ze zm.) 

orzekam  

nieważność Uchwały Nr XXXVI/292/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy 

w centralnej części wsi Czekanów w gminie Ostrów Wielkopolski – ze względu na istotne naruszenie 

prawa. 

Uzasadnienie  

 Rada Gminy Ostrów Wielkopolski miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu 

zabudowy w centralnej części wsi Czekanów w gminie Ostrów Wielkopolski uchwaliła na sesji w dniu 

23 maja 2013 roku. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 31 maja 2013 roku.  

 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, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r., 

poz. 21, poz. 405), w związku z Uchwałą Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 

30 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zespołu zabudowy w centralnej części wsi Czekanów w gminie Ostrów Wielkopolski, po 

stwierdzeniu zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski” przyjętego Uchwałą Nr XI/78/2011 z dnia 

21 czerwca 2011 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXXV/276/2013 z dnia 28 marca 2013 r.  

 Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje: 

 Po sprawdzeniu prawidłowości procesu planistycznego sporządzenia przedmiotowego planu organ 

nadzoru stwierdza, co następuje: 

 Zgodnie z art. 17 pkt 9  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii 

i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co 

najmniej 7 dniprzed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 

 Organ nadzoru wskazuje na niedochowanie 7-dniowego terminu pomiędzy dniem zamieszczenia 

obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu a dniem jego wyłożenia. 

Zgodnie z adnotacją zamieszczoną na wspomnianym obwieszczeniu zostało one wywieszone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 02 stycznia 2013 r. tj. w dniu rozpoczęcia 
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wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, czyli z naruszeniem terminu określonego w art. 17 pkt 

9  ww. ustawy. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż przy publikacji ogłoszenia w prasie dochowano 

wskazanego w ww. przepisie terminu, a do projektu planu nie złożono żadnych uwag należy przyjąć, iż 

powyższe uchybienie nie miało wpływu na treść uchwały, a zatem stanowi nieistotne naruszenie trybu 

sporządzania planu.  

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru 

stwierdza, co następuje: 

 Na podstawie art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 ą 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 ł w życie z dniem 21 października 2010 r. 

 Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Gminy Ostrów 

Wielkopolski nr XIII/93/2011 z dnia 30 września 2011 r., zastosowanie dla niego mają przepisy 

wprowadzone cytowaną ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...  

 Przepisem wykonawczym dla art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jest § 4  pkt 6  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 

1587), zgodnie z którym „ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenia linii zabudowy, wielkości 

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

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

 Zgodnie z § 15 ust. 1, 2  i 3  uchwały, na terenach działalności nieuciążliwych, oznaczonych 

symbolami „1U” - „7U”, ustanowiono prawo realizacji zabudowy związanej z działalnością nieuciążliwą, 

a na terenach oznaczonych symbolami „1U” - „4U” ponadto dopuszczono realizację budynku mieszkalnego 

nie ustalając zarazem wskaźnika minimalnej oraz maksymalnej intensywności zabudowy powierzchni 

działki budowlanej, czym naruszono cytowane przepisy art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym § 4  pkt 6  ww. rozporządzenia.  

 Organ nadzoru podkreśla, że obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych 

w art. 15 ust. 2  ustawy, a więc m. in. 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 we wskazanym przepisie, jeżeli w terenie powstają okoliczności 

faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym planie zabudowy na 

wskazanych terenach rodzi więc obowiązek ustalenia dla niej parametrów określonych w art. 15 ust. 2  pkt 

6  ustawy.  

 Zgodnie z 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. 

Wskazane wyżej uchybienie w zakresie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego narusza prawo w stopniu istotnym, przesądzając, w ocenie organu nadzoru, o konieczności 

stwierdzenia nieważności uchwały w całości. 

 Ponadto organ nadzoru wskazuje, że: 

 W omawianym planie, dla przeznaczonych pod zabudowę terenów oznaczonych symbolami „1MNU” - 

„9MNU” i „1MN” - „18MN” nie określono maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, 

wymaganej w myśl art. 15 ust. 2  pkt 6  ww. ustawy. Jednakże jednoznacznie określona maksymalna 

dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy dla tych terenów, w powiązaniu z pozostałymi parametrami 

zabudowy ustalonymi w planie, umożliwi interpretację zapisów uchwały w tym zakresie i pozwoli na 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
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 Wątpliwości interpretacyjne budzą zapisy § 8  pkt 4  lit. c tiret pierwsze i drugie oraz § 14 ust. 5  pkt 

1  i 2  uchwały, zgodnie z którymi na terenach oznaczonych symbolami „1MN” - „18MN” nowo 

wydzielone działki muszą spełniać minimalne powierzchnie działek tj. 650 m2 dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i 400 m2dla bliźniaczej a zarazem na terenach tych 

dopuszczono lokalizowanie budynków mieszkalnych na działkach budowlanych nie mniejszych niż 800 m2 

dla zabudowy wolnostojącej i 600 m2 dla bliźniaczej. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż 

w przypadku tych terenów istnieje możliwość wydzielenia działek budowlanych, na których zgodnie 

z zapisami planu nie będzie możliwe posadowienie budynku mieszkalnego, a co za tym idzie realizacji 

podstawowej funkcji terenu.  

 Zaznaczyć należy, 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  

  

 Organ nadzoru wskazuje również, iż w § 3  pkt 3  uchwały omyłkowo zawarto odniesienie do 

ust. 2  pkt 3  i 4  zamiast pkt 2  lit. c oraz d. Podobnie w § 10 pkt 13 lit. b uchwały, omyłkowo odniesiono 

się do pkt 3  zamiast lit. c. Ponadto w § 15 uchwały nastąpiła błędna numeracja ustępów – dwa pierwsze 

ustępy oznaczono numerem 1. Uchybienia te nie utrudniają jednak interpretacji ustaleń uchwały.  

 W świetle powyższego, należało orzec jak w sentencji. 

  

Pouczenie: 

 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.  

W z. Wojewody Wielkopolskiego  

(-) Przemysław Pacia  

Wicewojewoda Wielkopolski 
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