
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.43.2013.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 10 października 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 ze zm.) 

wskazuję  

iż uchwała Nr XXXVII/409/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi 

krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia – została 

wydana z naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie  

 Uchwała Nr XXXVII/409/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi 

krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia została 

doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 8  sierpnia 2013 roku i uzupełniona 11 września 2013 roku .  

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2  pkt 5  i art. 40 ust. 1. ustawy z 8  marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przepisu art. 20 ust. 1  i 

art. 27 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, 

poz. 647 z późn. zm.).  

 Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały stwierdził, co następuje: 

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, co 

następuje.  

 W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa 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 2010r. Nr 130, poz. 871). Na mocy art. 4  ust. 2  tej 

ww. ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu 

do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia 

w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 W przypadku przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 

28 grudnia 2005 r., a zatem zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.  

 W związku z powyższym wskazuję na następujące uchybienia w ustaleniach przedmiotowego planu:  
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- brak określenia ilości miejsc parkingowych w stosunku do powierzchni obiektów usługowych dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych w planie symbolami 2MN/U i 3MN/U, 

których wyznaczenie wymagane jest na podstawie przepisów § 4  pkt 9  lit. c 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) 

w związku z art. 15 ust. 2  pkt 10 ustawy;  

- określenie terenów, oznaczonych w planie symbolami 1P/UC – 3P/UC, jako „terenów obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

poniżej 2000 m
2 
” zamiast „terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2 
” - zgodnie z terminologią wskazaną w załączniku Nr 1  do rozporządzenia;  

- ustalenie, dla terenów oznaczonych w planie symbolami 1P – 8P, 2P/U, 1P/UC – 3P/UC, wskaźników 

„zagospodarowania terenu” zamiast wskaźników „intensywności zabudowy” - zgodnie z terminologią 

wskazaną w art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy oraz spójnie z ustaleniami planu w tym zakresie dla pozostałych 

terenów.  

 Jak wynika z wyjaśnień przekazanych przez Burmistrza Gminy Kórnik w piśmie z dnia 

09 września 2013 r. (wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 września 2013 r.) - 

tereny oznaczone symbolem MN/U, dla których nie określono ilości miejsc parkingowych w stosunku do 

powierzchni obiektów usługowych, są terenami już zainwestowanymi i posiadającymi odpowiednią 

infrastrukturę. Zastosowanie symbolu UC dla terenów rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m
2
, wg Burmistrza, jest efektem i pozostałością m.in. 

wcześniejszego procedowania w planie i zmienianym równolegle studium terenów rozmieszczenia 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
, a właściwe znaczenie tego symbolu 

w uchwalonym planie jest jednoznacznie opisane w legendzie i w tekście. Przyjęcie dla terenów 1P – 8P, 

2P/U, 1P/UC – 3P/UC wskaźników „zagospodarowania terenu ”wyjaśniono m.in. w taki sposób, iż 

„intensywność zabudowy”(wynikająca z art. 15 ust. 2  pkt 6  ustawy) jest również jednym ze wskaźników 

zagospodarowania terenu, a ponadto, w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, omawiane 

parametry określone były jako „intensywność zabudowy”, a następnie zostały omyłkowo wykreślone. 

Wskaźniki „zagospodarowania terenu” dotyczą, zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, stricte 

„intensywności zabudowy”, gdyż inne wskaźniki zagospodarowania terenu zostały odrębnie ustalone 

w uchwale.  

Biorąc powyższe pod uwagę organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały,  

a jedynie ograniczył się do wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia.  

  

 Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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