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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniejszy-
mi  zmianami)

orzekam

niewarno[ć UchwaEy Nr XXXII/189/2010 Rady 
Gminy Dominowo z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu dziaEalno[ci gospodarczej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej w Sabaszczewie, 
gmina Dominowo ｠ ze względu na istotne narusze-
nie prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2010 roku Rada Gminy Domino-
wo podjęEa uchwaEę Nr XXXII/189/2010 w sprawie 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu dziaEalno[ci gospodarczej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Sa-
baszczewie, gmina Dominowo.

UchwaEa wraz z caEo[cią dokumentacji planistycz-
nej doręczona zostaEa Wojewodzie Wielkopolskiemu 
w dniu 25 czerwca 2010 roku. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy stwierdziE, co następuje.

UchwaEę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
5 i art. 40 ust 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dominowo.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w planie miejscowym okre[la się 
obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania. W ocenie 
organu nadzoru, dla terenów oznaczonych w pla-
nie symbolem P/U/MN nie ustalono jednoznacznego 
przeznaczenia terenu, naruszając tym samym zasa-
dę sporządzania planu. 

Dla ww. terenu ustalono jako przeznaczenie pod-
stawowe ｧtereny obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów lub zabudowy usEugowej z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejｦ.  
Nalery podkre[lić, re ustalenie na jednym terenie, 
bez rozgraniczenia linią rozgraniczającą terenów o 
rórnym sposobie zagospodarowania, wzajemnie 
rozEącznych funkcji (w tym przypadku zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i produkcyjno ｠ usEu-
gowej), poza jawną sprzeczno[cią z zapisami usta-
wy, (w szczególno[ci z przyjmowaniem Eadu prze-
strzennego za podstawę dziaEaG planistycznych art. 
1 ust. 1 ustawy), prowadzić more do konfliktów 
związanych z rórnym sposobem i intensywno[cią 
urytkowania takich terenów, a takre do nieuniknio-
nego negatywnego oddziaEywania terenów produk-
cyjnych na tereny mieszkaniowe. 

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. 
Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w §4 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (Dz. U. Nr 163,  poz. 1587), 
na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania 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 §22 przedmiotowej uchwaEy ｧna obszarze ob-
jętym planem dopuszcza się realizację budynków 
gararowych jako wbudowanych lub jako dobudo-
wanych do zabudowy usEugowej, skEadowej, maga-
zynowej, usEugowej lub mieszkaniowej, przy zacho-
waniu jednolitego stylu architektonicznego z resztą 
budynkuｦ. Dalsze zapisy planu nie ustalają parame-
trów zabudowy dla budynku gararowego będącego 
budynkiem dobudowanym, w zakresie wysoko[ci 
budynku i kąta nachylenia poEaci dachowych. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
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miejscowym okre[la się obowiązkowo zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji i infrastruktury technicznej. UszczegóEowieniem 
tego przepisu jest §4 pkt 9 lit c rozporządzenia w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, który 
wskazuje, re powyrsze ustalenie powinno zawierać 
ｧwskapniki w zakresie komunikacji ｫ w szczególno-
[ci ilo[ci miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci 
mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzch-
ni obiektów usEugowych i produkcyjnychｦ. Nalery 
stwierdzić, re zapis §23 uchwaEy ustalający ｧreali-
zację miejsc parkingowych na wEasnej posesji jako 
wydzielone parkingi z zadrzewieniem lub garary, w 
ilo[ci niezbędnej dla prawidEowego funkcjonowania 
terenu lub obiektów oraz zgodnie z przepisami od-
rębnymiｦ dopuszcza peEną swobodę w zakresie za-
pewnienia miejsc parkingowych nie speEniając tym 
samym zado[ć zasadom sporządzania planu. 

Ponadto w odniesieniu do przytoczonego wyrej 
ustalenia §23 uchwaEy organ nadzoru wskazuje, 
re powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie 
okre[lają ilo[ci miejsc parkingowych jakie byEyby 
niezbędne dla prawidEowego funkcjonowania tere-
nu lub obiektów. A zatem odsyEanie do przepisów 
odrębnych bez wyrapnego ich wskazania powoduje 
niepotrzebne komplikacje i wydEura proces ubiega-
nia się o decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
za moim po[rednictwem do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam

niewarno[ć §1 ust.2, §2 ust.3, ust.4, §5 pkt 1 
uchwaEy Nr XXVII/180/2010 Rady Gminy w Po-
Eajewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 
okre[lenia szczegóEowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w zakresie nalerno[ci pienięrnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie PoEajewo i jej jednostkom podlegEym, ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

UchwaEę Nr XXVII/180/2010 Rady Gminy w Po-
Eajewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 
okre[lenia szczegóEowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w zakresie nalerno[ci pienięrnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie PoEajewo i jej jednostkom podlegEym dorę-
czono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 5 lipca 
2010r.

Jako podstawę prawną uchwaEy powoEano art. 
18 ust. 2 pkt 15  ustawy o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z popn. zm.) oraz 

art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z pópn. zm.)

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

W §1 ust.1 ww. uchwaEy Rady Gminy zapisano, 
re ｧuchwaEa okre[la szczegóEowe zasady, sposób i 
tryb umarzania, odraczania terminów zapEaty i roz-
kEadania na raty nalerno[ci pienięrnych o charakte-
rze cywilnoprawnym na rzecz Gminy PoEajewo oraz 
jej jednostek podlegEych zwanych dalej ｧ nalerno-
[ciamiｦ wobec osób fizycznych, osób prawnych a 
takre jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowo[ci prawnej, zwanych dalej ｧdEurnikamiｦ. 

W  §1 ust.2 ww. uchwaEy zapisano, re ｧprzez 
kwotę nalerno[ci, o której mowa w ust.1, rozumie 
się nalerno[ć gEówną wraz z odsetkami ustawowy-
mi, a w przypadku zastrzerenia odsetek umownych 
nalerno[ć gEówną wraz z odsetkami umownymi- 
ustalanymi na dzieG wydania decyzji.ｦ W §2 ust.3 
uchwaEy rozstrzygnięto, re ｧdecyzja (porozumienie) 
o umorzeniu nalerno[ci musi być poprzedzona po-
stępowaniem wyja[niającym, które wykare przynaj-
mniej jedną z przesEanek umorzenia wymienionych 
w ust. 1.ｦ
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