
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 236 ｠ 25297 ｠ Poz. 4431

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

orzekam
niewarno[ć uchwaEy Nr LX/461/2010 Rady Miej-

skiej w Kole z dnia 22 wrze[nia 2010 roku w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta KoEa w rejonie ulicy Zielonej - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
UchwaEę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 

5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.14 ust. 8, 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w związku 
z uchwaEą Nr XXXIV/269/2008 Rady Miejskiej w 
Kole z dnia 17 grudnia 2008 r. w spawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta KoEa w rejonie 
ulicy Zielonej oraz w rejonie ulicy SEowackiego, oraz 
uchwaEą Nr LIX/444/2010 Rady Miejskiej w Kole z 
dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwaEy 
Nr XXXIV/269/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 
17 grudnia 2008 r.

UchwaEa Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 wrze[nia 
2010 roku zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 1 papdziernika 2010 roku. Do po-
wyrszej uchwaEy w dniu 4 papdziernika 2010 r. za-
Eączono dokumentację planistyczną. 

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy - organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabudowy. 
Powyrszy przepis zostaE uszczegóEowiony w §4 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 
1587). Na mocy wskazanego rozporządzenia usta-
lenia dotyczące parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
powinny zawierać w szczególno[ci okre[lenie linii 
zabudowy, wielko[ci powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni dziaEki lub terenu, w tym 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej, a takre 
gabarytów i wysoko[ci projektowanej zabudowy 
oraz geometrii dachu.

W przedmiotowej uchwale naruszono zasadę 
sporządzania planu okre[loną w art. 15 ust. 2 pkt 
6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym poprzez brak okre[lenia na rysunku pla-
nu linii zabudowy dla czę[ci terenów, na których 
dopuszczono morliwo[ć lokalizowania nowej zabu-
dowy. W §23 pkt 1 uchwaEy rada ustaliEa, re ･Bu-
dynki nalery lokalizować zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowyｦ. Wskazane linie zabudowy nie zostaEy jed-
nak wyrysowanie na rysunku planu od strony waEu 
przeciwpowodziowego. W trakcie procedury plani-
stycznej Miasto KoEo uzyskaEo decyzję MarszaEka 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2009 
r. Nr 15/2009, Nr rej. DR IV/7036-130/09 udzie-
lającą zezwolenia na lokalizację obiektu sportowe-
go w odlegEo[ci mniejszej nir 50 m od stopy waEu 
przeciwpowodziowego jednak nie mniejszą nir 10 
m od odpowietrznej stopy waEu. Warunki tej de-
cyzji zostaEy ujęte w §9 ust. 2 badanej uchwaEy. 
W tym samym przepisie uchwaEy ustalono, re ｧna 
koGcu wydzielonego terenu nalery wykonać zjazd z 
waEu na międzywale i do zawala, a takre wytyczyć 
drogę dojazdową do waEu z ul. Zielonej, umorliwia-
jąc dojazd do waEu w przypadku prowadzonej akcji 
przeciwpowodziowejｦ. Wskazane zapisy nie mają 
odzwierciedlenia na rysunku planu, gdzie ustaleG 
powyrszych nie pokazano.

Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w projekcie planu 
miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia 
umorliwiające jednoznaczne powiązanie projektu 
tekstu planu z projektem rysunku planu miejsco-
wego. W przypadku przedmiotowej uchwaEy organ 
nadzoru stwierdza naruszenie tych zasad.

W §25 tre[ci uchwaEy ustala się przeznaczenie, 
zagospodarowanie i zabudowę terenów zabudo-
wy usEug o[wiaty i sportu oznaczonych symbolem 
UO: ｧpodstawowe: zabudowa usEug o[wiaty, usEug 
sportu, przeznaczenia dopuszczalne: mieszkania 
stanowiące do 20% Eącznej powierzchni caEkowitej 
budynków oraz zajmujące do 20% terenuｦ. Powyr-
szy zapis nie okre[la w jakiej formie realizowane 
mają być mieszkania, a zatem nalery uznać, re za-
pis ten jest niejasny. 

Ponadto organ nadzoru wskazuje na inne nie[ci-
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sEo[ci i bEędy w tre[ci badanej uchwaEy tj:
- w §9 ust. 2 uchwaEy zakazuje się wykonania 

ogrodzenia budynku od strony waEu a w §22 ustala 
się, re ｧna terenach objętych planem zakazuje się 
wykonania od strony publicznej ogrodzeG terenów 
z gotowych przęseE z prefabrykowanego betonu i 
relbetuｦ, co sugeruje, re ogrodzenia w innej formie 
mogą być wykonane,

- w §6 uchwaEy zastosowano nieprawidEowe ode-
sEania do §4 pkt 7, który nie wymienia obiektów 
obsEugi technicznej oraz do §4 pkt 13, który nie 
okre[la urządzeG pomocniczych,

- w §29 uchwaEy nakazano przestrzeganie ustaleG 
§9 ust. 3, a nie nakazano przestrzegania ustaleG §9 
ust. 2.

Z tych powodów nalery uznać za uzasadnione 
orzeczenie o niewarno[ci uchwaEy Nr LX/461/2010 
Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 wrze[nia 2010 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta KoEa w rejonie ulicy Zielonej 
jako sprzecznej z prawem.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

Rozstrzygnięcie nadzorcze more być zaskarrone z 
powodu niezgodno[ci z prawem do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 
dni od dnia doręczenia, za po[rednictwem Wojewo-
dy Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

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 ze zmianami)

orzekam
niewarno[ć uchwaEy Rady Miejskiej Ko[ciana Nr 

XLIII/446/10 z dnia 16 wrze[nia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poEoronego w Ko[cianie po-
między ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i ka-
naEem Obry w caEo[ci ze względu na istotne naru-
szenie prawa.

UZASADNIENIE
W dniu 16 wrze[nia 2010 r. Rada Miejska Ko-

[ciana podjęEa uchwaEę Nr XLIII/446/10 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poEoronego w Ko[cianie po-
między ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i ka-
naEem Obry. 

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 28 wrze[nia 2010 r. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem powyrszej uchwaEy, stwierdziE co następu-
je:

UchwaEa Rady Miejskiej Ko[ciana Nr XLIII/446/10 
z dnia 16 wrze[nia 2010 roku w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania terenu 
poEoronego w Ko[cianie pomiędzy ul. Bączkowskie-
go, Marcinkowskiego i kanaEem Obry zostaEa pod-
jęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o 
samorządzie gminnym, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz uchwaEy XXIV/257/08 Rady 
Miejskiej Ko[ciana z dnia 27 listopada 2008 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
Eoronego w Ko[cianie pomiędzy ul. Bączkowskiego, 
Marcinkowskiego i kanaEem Obry.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabudowy. 
Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w §4 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 163, poz. 1587 zwanego 
dalej rozporządzeniem), na mocy którego ustalenia 
dotyczące terenu powinny zawierać w szczególno-
[ci okre[lenie linii zabudowy wielko[ci powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub te-
renu, w tym udziaEu powierzchni biologicznie czyn-
nej, a takre gabarytów i wysoko[ci projektowanej 
zabudowy oraz geometrii dachu.

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam, re dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lem 9 U nie wyznaczono linii zabudowy.

W §16 ust. 2 pkt. 1 uchwaEy ustalono: ｧlokali-
zację obiektów do dwóch kondygnacji nadziem-
nych zgodnie z przepisami odrębnymiｦ. Zapis ten 
nie speEnia jednak zado[ć przepisom ww. rozporzą-
dzenia, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnym 
orzecznictwie sądów administracyjnych: ,,gdy wolą 
wEadz planistycznych byEo ustalenie linii zabudo-
wy zgodnie z przepisem art. 43 ustawy o drogach 
publicznych, to przepis odsyEający do tej regulacji 
powinien zostać zawarty w uchwale, a na rysunku 
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