
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167 ｠ 18175 ｠ Poz. 3175

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam
niewarno[ć uchwaEy nr LIV/410/2010 Rady Miej-

skiej Międzychodu z dnia 12 maja 2010 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Międzychód ｠ obręb 
DowyG - ze względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
W dniu 12 maja 2010 roku Rada Miejska Między-

chodu uchwaEą Nr LIV/410/2010 uchwaliEa miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Międzychód ｠ obręb DowyG.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu wraz z dokumentacją planistyczną 11 
czerwca 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.) oraz przepisu art. 20 ust. 1 usta-
wy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.).

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

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) w 
planie miejscowym okre[la się obowiązkowo pa-
rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabu-
dowy. 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 164, poz. 1587), na mocy 
którego ustalenia dotyczące parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu powinny zawierać w szczególno[ci 
okre[lenie linii zabudowy, wielko[ci powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub tere-
nu, w tym udziaEu powierzchni biologicznie czynnej, 
a takre gabarytów i wysoko[ci projektowanej zabu-
dowy oraz geometrii dachu.

W przedmiotowym planie zasadę sporządzania 
planu, okre[loną w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

naruszono poprzez brak okre[lenia (lub okre[lenie 
niepeEne) na rysunku planu linii zabudowy dla czę-
[ci terenów, na których dopuszczono morliwo[ć 
lokalizowania nowej zabudowy bądp rozbudowy 
istniejących budynków. Zaznaczyć nalery, re ww. 
wymogu nie morna uznać za speEniony w przypad-
ku zastosowania w tek[cie uchwaEy ｧzastępczychｦ 
zapisów, odsyEających do obowiązku ksztaEtowania 
linii zabudowy jako kontynuacji ｧistniejącej czytelnej 
linii zabudowy obiektów istniejącychｦ (np. § 20 ust. 
7 pkt 6 lit. a niniejszej uchwaEy), która to pozostaje 
pojęciem wysoce niedookre[lonym i nie pozwalają-
cym w sposób jednoznaczny na wyznaczenie linii dla 
nowej zabudowy, czy ter ksztaEtowania jej ｧzgodnie 
z przepisami odrębnymiｦ (np. § 23 ust. 1 pkt 6 lit. 
a przedmiotowej uchwaEy). Zgodnie bowiem z orze-
czeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu z dnia 4 listopada 2009 r. sygn. akt 
II SA/Po383/09. ｧgdy wolą wEadz planistycznych 
jest ustalenie linii zabudowy zgodnie z przepisem 
art. 43 ustawy o drogach publicznych, to przepis 
odsyEający do tej regulacji powinien zostać zawarty 
w uchwale, a na rysunku planu linie zabudowy po-
winny zostać odpowiednio wrysowane, zgodnie z 
parametrami okre[lonymi w tym przepisieｦ.

Organ nadzoru stwierdziE ponadto naruszenie art. 
15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym poprzez brak okre[lenia:

- parametrów zabudowy dla terenu 4.2MW,
- parametrów zabudowy dla wolnostojących 

obiektów usEugowych na terenie 4.1MW,
- dopuszczalnej wysoko[ci dla rozbudowywanych 

budynków na terenach 4.11MN, 4.13MN, 4.14MN, 
4.15MN, 4.2RU, 4.5RU i 5.1MN

- geometrii dachów i dopuszczalnej wysoko-
[ci dla nowych obiektów usEugowych na tere-
nach 4.11MN+UR, 4.12MN+UR, 4.13MN+UR i 
4.15MN+UR,

- geometrii dachów dla budynków inwentarskich 
na terenach 4.1RM ｠ 4.10RM,

- dopuszczalnej wysoko[ci zabudowy na terenach 
4.1UI, 4.2UO i 4.10UZ+M oraz 4.4P, 4.6P, 4.7P, 
4.8P, 4.9P i 4.10P (w §23 ust. 1 pkt 6 lit. b i § 23 
ust. 7 pkt 6 lit. b uchwaEy wprowadzono jedynie 
ograniczenia wysoko[ci nowych obiektów do wy-
soko[ci obiektów istniejących, co nie stanowi pa-
rametru jako takiego i powodować będzie trudno[ci 
interpretacyjne na etapie wniosku o uzyskanie po-
zwolenia na budowę),

- dopuszczalnej wysoko[ci dla rozbudowywanych 
budynków na terenach 4.3UH, 4.4UH i 4.5UH w 

3175

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN.I.0911-154/10

z dnia 9 lipca 2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 167 ｠ 18176 ｠ Poz. 3175

przypadku ｧzastosowania nowego pokrycia dacho-
wego oraz zmiany konstrukcji dachuｦ (§23 ust. 2 
pkt 6 lit. a uchwaEy),

- parametrów zabudowy (za wyjątkiem powierzch-
ni biologicznie czynnej) dla terenu 4.1ZD,

- parametrów zabudowy (za wyjątkiem powierzch-
ni biologicznie czynnej) dla terenów 4.1R ｠ 4.6R i 
4.8R ｠ 4.12R, gdzie dopuszczono budowę obiek-
tów gospodarczych sEurących obsEudze rolnictwa,

- geometrii dachów i powierzchni biologicznie 
czynnej na terenach 4.2KSs i 4.3 Ksg.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury technicznej, w[ród których 
｠ wg §4 ust. 9 rozporządzenia w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ｠ winno okre[lić się 
ukEad komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz 
klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych, 
jak ter warunki jego powiązaG z ukEadem zewnętrz-
nym, a takre wskapniki w zakresie komunikacji, w 
szczególno[ci ilo[ć miejsc parkingowych w stosun-
ku do ilo[ci mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych albo 
powierzchni obiektów usEugowych i produkcyjnych.

W przedmiotowym planie na większo[ci terenów 
przewidzianych pod zabudowę nie okre[lono ilo[ci 
miejsc parkingowych, a ponadto w zakresie powią-
zaG ukEadu komunikacyjnego na poszczególnych 
terenach ograniczono się do zapisu nakazującego 
zapewnienie obsEugi komunikacyjnej z przylegEych 
dróg publicznych, co w przypadku terenów 4.3RM, 
4.7aRM, 4.4RU, 4.1E, 4.4E i 4.6O jest niemorliwe, 
gdyr tereny te nie posiadają bezpo[redniego dostę-
pu do takich dróg. Wskazać takre nalery na czę-
[ciowo bEędny zapis §23 ust. 4 pkt 7 lit. a uchwaEy 
Rady Miejskiej Międzychodu, ustalający obsEugę ko-
munikacyjną terenów 4.7US i 4.8US z przylegEego 
parkingu ｠ 4.5KSp, podczas gdy teren 4.7US nie 
jest w raden sposób powiązany przestrzennie z tym 
parkingiem.

Organ nadzoru stwierdza równier, re dla terenu 
4.1aKD nie ustalono klasy drogi, zgodnie z przepisa-
mi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, 
poz. 430 ze zm.). NieprawidEowe w tym przypadku 
jest ter samo zdefiniowanie ww. terenu jako ｧre-
zerwy obwodnicyｦ, gdyr pozostawia ono pole do 
interpretacji co do jego przeznaczenia jako drogi pu-
blicznej oraz związanych z tym konsekwencji wyni-
kających z przepisów art. 36 i 37 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na rysunku planu 
miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia 
umorliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku 

planu miejscowego z tekstem planu miejscowego. 
Przedmiotowy plan narusza ww. przepisy w nastę-
pującym zakresie:

- w §4 ust. 3 tekstu uchwaEy odstępuje się od 
okre[lenia granic i sposobów zagospodarowania te-
renów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, podczas gdy na ry-
sunku planu, zgodnie z legendą, okre[lono granice 
Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu,

- okre[lenie, w §20 ust. 7, terenów oznaczonych 
na rysunku symbolami 4.57MN, 4.60MN, 4.62MN i 
4.70MN (a więc terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej) takre jako terenów istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy o charakterze zagrodowym,

- okre[lenie, w §26 ust. 1, terenu 4.1KSs jako 
parkingu, zespoEu gararowego, przy jednoczesnym 
oznaczeniu tego terenu w legendzie do rysunku jako 
stacji paliw,

- nakaz zachowania dla terenów dróg 4.1KD/G, 
4.9KD/Z, 4.31KD/Z, 5.1KD/Z i 6.1KD/Z minimal-
nych szeroko[ci w liniach rozgraniczających więk-
szych nir przewidują to (na caEej dEugo[ci bądp 
czę[ciowo) linie rozgraniczające tych terenów na 
rysunku.

W §5 pkt 6 uchwaEy Rady Miejskiej Międzycho-
du jako powierzchnię biologicznie czynną okre[lono 
ｧczę[ć dziaEki budowlanej, która pozostaje nieza-
budowana (w gEąb gruntu, na nim oraz pod nim), 
nie stanowi dojazdów i doj[ć pieszych, jest pokryta 
trwaEą ro[linno[cią lub jest urytkowana rolniczo, a 
takre cieki i zbiorniki wodneｦ. Tymczasem pojęcie 
terenu biologicznie czynnego zdefiniowane zostaEo 
w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. z Nr 75, poz. 690 ze zm.). 
Zgodnie za[ z definicją tam zawartą poprzez teren 
biologicznie czynny nalery rozumieć ｦteren z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewnia-
jący naturalną wegetację, a takre 50% powierzchni 
tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie 
mniej jednak nir 10 m2, oraz wodę powierzchniową 
na tym terenieｦ. Porównanie dwóch ww. definicji 
wskazuje na ich wzajemną odmienno[ć.

Podkre[lić nalery, re uchwaEa w sprawie planu 
miejscowego podejmowana jest na podstawie upo-
warnienia ustawowego i jest aktem prawnym po-
wszechnie obowiązującym na obszarze gminy. W 
związku z powyrszym uchwaEa taka powinna od-
powiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom 
powszechnie obowiązującym. Nie more ona w 
szczególno[ci pozostawać w sprzeczno[ci z aktami 
prawnymi wyrszego rzędu.

Przepisy gminne nie mogą takre zawierać powtó-
rzeG ustawowych, ani ter ich modyfikować lub uzu-
peEniać, gdyr jest to niezgodne z zasadami legisla-
cji (stanowisko takie wyrarone zostaEo w wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 
1996 r. sygn. akt SA./Wr 2761/95). Zasadą praw-
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ną jest bowiem, re uchwaEa rady gminy nie more 
regulować jeszcze raz tego, co zostaEo jur wcze[niej 
przez ustawodawcę unormowane i co stanowi prze-
pis prawa powszechnie obowiązujący (§149 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 
r. w sprawie zasad techniki prawodawczej - Dz.U. 
Nr 100 poz. 908). Tak więc regulowanie przez radę 
gminy jeszcze raz tego, co zostaEo jur zamieszczo-
ne w pródle powszechnie obowiązującego prawa w 
istotnym stopniu narusza porządek prawny.

Organ nadzoru wskazuje ponadto, ir w tre[ci 
omawianej uchwaEy Rady Miejskiej Międzychodu 
występuje szereg nie[cisEo[ci, wzajemnie wyklucza-
jących się zapisów, bądp niejasnych sformuEowaG, 
a mianowicie:

- dopuszczenie w §7 ust. 12 pkt 3 lit c uchwaEy, 
odstępstwa od minimalnych odlegEo[ci linii zabudo-
wy od linii rozgraniczających dróg i ulic ｧw szcze-
gólnych, uzasadnionych przypadkachｦ, bez sprecy-
zowania co nalery przez te szczególne, uzasadnione 
przypadki rozumieć,

- powtórzenie zapisu §15 ust. 2 pkt 2 lit c uchwa-
Ey w §15 ust. 2 pkt 2 lit g,

odniesienie się w §20 ust. 5 pkt 2 lit a do tere-
nu 4.18MN, którego ta czę[ć tekstu uchwaEy nie 
dotyczy,(sytuacja taka jak opisana wyrej dotyczy 
równier §20 ust. 5 pkt 4 lit b i terenu 4.16MN, § 

21 ust. 3 pkt 3 lit b i terenu 4.19MN+UT oraz § 23 
ust. 8 pkt 4 lit a i terenu 4.4P),

- nieprawidEowe odesEanie do nieistniejącego §10 
ust. 5 pkt 3 w §20 ust. 6 pkt 3 lit b, §20 ust. 9 pkt 
3 lit b, §20 ust. 13 pkt 3 lit b, §21 ust. 2 pkt 3 lit 
b, §21 ust. 3 pkt 3 lit b, §23 ust. 6 pkt 3 lit a oraz 
§25 ust. 5 pkt 2 lit a i pkt 6 lit. a,

- ustalenie, w §21 ust. 1 pkt 6 lit b i lit. e, para-
metrów i zasada zagospodarowania dla nowej zabu-
dowy przy jednoczesnym zakazie jej wprowadzania 
w pkt 2 lit. a,

- dopuszczenie w §23 ust. 2 pkt 2 lit e, wymia-
ny istniejących obiektów usEugowych na nowe o 
zblironej kubaturze, bez sprecyzowania co nalery 
rozumieć przez pojęcia ｧwymianaｦ oraz ｧzblirona 
kubaturaｦ.

Mając powyrsze na uwadze ze względu na przed-
stawione wyrej nieprawidEowo[ci niniejsze rozstrzy-
gnięcie jest w peEni uzasadnione.

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

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

(-) PrzemysEaw Pacia

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam
niewarno[ć uchwaEy nr LIV/411/2010 Rady Miej-

skiej Międzychodu z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminny Międzychód dla obszaru poEoronego 
w czę[ci obrębów Tuczępy, Mnichy, Kamionna - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
W dniu 12 maja 2010 roku Rada Miejska Między-

chodu uchwaEą Nr LIV/411/2010 uchwaliEa miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego gminny 
Międzychód dla obszaru poEoronego w czę[ci obrę-
bów Tuczępy, Mnichy, Kamionna.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu wraz z dokumentacją planistyczną 11 
czerwca 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o sa-

morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.) oraz przepisu art. 20 ust. 1 usta-
wy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.).

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

Zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy z 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), burmistrz 
po podjęciu przez radę gminy uchwaEy o przystą-
pieniu do sporządzenia planu uzyskuje zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i le[nych na 
cele nierolnicze i niele[ne. UszczegóEowienie tego 
przepisu znajduje się w tre[ci art. 7 ust. 2 pkt. 1 
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i le[nych 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zmianami), 
zgodnie z którym przeznaczenia na cele nierolnicze i 
niele[ne gruntów rolnych stanowiących urytki rolne 
klasy I-III, jereli ich zwarty obszar projektowany do 
przeznaczenia przekracza 0,5 ha ｠ wymaga uzyska-
nia zgodny Ministra Rolnictwa i Gospodarki qywno-
[ciowej.
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