
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I - 4131.1.254.2013.4 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2013 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 z późn. zm.) 

orzekam 

nieważność uchwały Nr XXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 lutego 2013 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dakowy Mokre w gminie 

Opalenica – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 28 lutego 2013 roku Rada Miejska w Opalenicy podjęła uchwałę Nr XXVII/242/2013 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dakowy Mokre w gminie Opalenica. 

Uchwała doręczona została Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w dniu 

25 marca 2013 roku. 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku 

z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały stwierdził, 

co następuje. 

W dniu 28 lutego 2013 roku Rada Miejska w Opalenicy podjęła uchwałę Nr XXVII/242/2013 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dakowy Mokre w gminie Opalenica. 

Na podstawie przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).w planie miejscowym 

określa się w zależności od potrzeb granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych 

związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem 

znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 

6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1043) i wszedł w życie z dniem 

25 września 2010 roku. Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady 

Miejskiej w Opalenicy nr X/74/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zastosowanie dla niego mają przepisy 

wprowadzone cytowaną ustawą o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W kontekście przytoczonych powyżej przepisów stwierdzam, że w omawianym planie, pomimo 

umożliwienia lokalizacji elektrowni wiatrowych i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej na 

terenach oznaczonych symbolami „1EW/R” i „2EW/R” - nie wyznaczono granic stref ochronnych, 

o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy. 
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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. Przepis ten znajduje ponadto 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. 

Zasadę sporządzania planu, określoną w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy naruszono poprzez brak określenia 

parametrów zabudowy (wysokość zabudowy, geometria dachów) dla budynków, których lokalizację 

dopuszczono przepisem § 10 ust. 2 pkt 2 lit. f przedmiotowej uchwały na terenach „1EW/R” i „2EW/R” 

oraz brak określenia udziału powierzchni biologicznie czynnych na tych terenach. 

Zauważyć należy, 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 w ww. przepisie, jeżeli w terenie powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie 

takich ustaleń. Dopuszczenie na danym terenie nowej zabudowy kubaturowej, jak to ma miejsce 

w przypadku terenów „1EW/R” i „2EW/R” w przedmiotowym planie, rodzi więc obowiązek ustalenia dla 

niej parametrów określonych w przepisie art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

Organ nadzoru wskazuje ponadto, że w omawianym planie, na terenach, na których dopuszczono 

zabudowę, nie określono minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, ograniczając się w tym zakresie jedynie do 

wyznaczenia maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy działki bądź dopuszczalnych powierzchni 

zabudowy wyrażonych w liczbach bezwzględnych. 

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wśród których, 

według przepisu § 4 ust. 9 rozporządzenia, winno określić się układ komunikacyjny wraz z jego 

parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych, jak też warunki jego powiązań 

z układem zewnętrznym, a także wskaźniki w zakresie komunikacji, w szczególności ilość miejsc 

parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów 

usługowych i produkcyjnych. 

Stwierdzam, że w ocenianym planie nie dopełniono wymogu wynikającego z wskazanych wyżej 

przepisów w zakresie jednoznacznego określenia układu komunikacyjnego oraz warunków jego powiązań 

z układem zewnętrznym w stosunku do terenów „1EW/R”, „2EW/R” i 1RM”. Zaznaczyć należy, że żaden 

z ww. terenów nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych wyznaczonych w planie, a do 

sposobu obsługi komunikacyjnej zastosowanie w planie znajdują jedynie zapisy § 8 pkt 4 uchwały, wg 

których „obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów z istniejących dróg gminnych, jak 

również drogami wewnętrznymi realizowanymi na potrzeby eksploatacji wież elektrowni wiatrowych oraz 

drogami polnymi”. Nadmieniam, że zarówno z tekstu, jak i rysunku planu wynika, że lokalizacja ww. dróg 

wewnętrznych ma charakter wyłącznie informacyjny i „proponowany”, podobnie jak brak jest w planie 

jakichkolwiek skonkretyzowanych unormowań czy wskazań dotyczących „dróg polnych”. Stąd, na 

podstawie ustaleń planu nie można w sposób jednoznaczny i pozbawiony wątpliwości ustalić na jakich 

zasadach odbywać ma się dojazd do ww. terenów, na których dopuszczono zabudowę i które powinny 

w związku z tym spełniać także wymogi, jakie określa ustawa dla działek budowlanych w art. 2 pkt 12, 

gdzie działka budowlana to „nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy 

geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 

spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 

miejscowego”. 
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W związku z powyższym niniejsze rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione. 

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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