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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 ze zmianami)

 
orzekam

 
niewarno[ć uchwaEy Nr XLIII/306/2010 Rady 

Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ｧMarcinkowoｦ w Wągrow-
cu - ze względu na istotne naruszenia prawa.

 
UZASADNIENIE

 
W dniu  29 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Wą-

growcu  podjęEa uchwaEę w sprawie  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ｧMarcin-
kowoｦ w Wągrowcu.

UchwaEa  wraz z caEo[cią dokumentacji planistycz-
nej zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 
w dniu 2 lipca 2010 r.

 
Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 

prawem uchwaEy, stwierdziE co następuje:
 
 UchwaEę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr  80, poz. 717 ze zmianami).

 
 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w pla-
nie miejscowym okre[la się obowiązkowo para-
metry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci za-
budowy. Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w 
§4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, 
poz. 1587), na mocy którego ustalenia dotyczące 
parametrów i wskapników ksztaEtowania 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 bio-
logicznie czynnej, a takre gabarytów i wysoko[ci 
projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.

 
Organ nadzoru stwierdza, re zasadę sporządza-

nia planu, okre[loną w art. 15 ust. 2 pkt 6 ww. 
ustawy naruszono poprzez brak okre[lenia parame-
trów zabudowy dla terenów ogrodów dziaEkowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD (za 
wyjątkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy od terenu KDL). Do ww. terenów odnoszą 
się zapisy §14 ust. 4 uchwaEy, gdzie w punkcie 3 
ustalono jedynie obowiązek ksztaEtowania parame-
trów i wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, nie precyzując do jakich przepisów 
ma zastosowanie to odesEanie.

Zaznaczyć nalery, re w obowiązującym prawo-
dawstwie regulacje dotyczące zasad zabudowy i 
zagospodarowania ogrodów dziaEkowych ujęte są 
w sposób ogólny w przepisach ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118  ze zmianami.) oraz ustawy z dnia 
8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dziaEkowych 
(Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1419 ze zmianami).  

  
 ArtykuE 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sta-

nowi, ir pozwolenia na budowę nie wymaga budo-
wa altan i obiektów gospodarczych na dziaEkach w 
rodzinnych ogrodach dziaEkowych o powierzchni 
zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza 
granicami miast oraz wysoko[ci do 5 m przy da-
chach stromych i do 4 m przy dachach pEaskich. Z 
brzmienia ww. przepisu nie wynika jednak, re na 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.
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3455

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I-2.0911-185/10

 z dnia 30 lipca 2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 184 ｠ 19889 ｠ Poz. 3455

terenach rodzinnych ogrodów dziaEkowych zakazu-
je się sytuowania obiektów o większej powierzchni 
zabudowy i wysoko[ci. Wywodzić stąd nalery, re 
sytuowanie takich obiektów jest morliwe, jednakre 
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. W takiej sytuacji, brak okre[lonych wprost 
w planie parametrów nalery uznać za niewEa[ciwe.

Przepisy ww. ustawy o rodzinnych ogrodach 
dziaEkowych do ksztaEtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu odnoszą się jedynie w art. 13 ust. 
2 i 3, zgodnie z którym rodzinny ogród dziaEkowy 
powinien obejmować co najmniej 50 dziaEek, a dziaE-
ka, jako podstawowa jednostka przestrzenna ogro-
du, winna posiadać powierzchnię od 300 do 500 
m2. Organ nadzoru wskazuję na fakt, ir caEkowita 
powierzchnia terenu ZD, wynosząca 8795 m2, nie 
pozwala na wydzielenie minimalnej ilo[ci 50 dziaEek, 
przez co tym samym plan sankcjonuje rozwiązania 
sprzeczne z ustawą o rodzinnych ogrodach dziaEko-
wych.

 Parametrów zabudowy nie ustalono takre, dla te-
renów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP, pomimo ir w §14 ust. 5 pkt 1 
lit. b uchwaEy dopuszczono  na tych terenach reali-
zację obiektów (a więc potencjalnie takre budyn-
ków) sportowo ｠ rekreacyjnych. 

Organ nadzoru wskazuje na  obowiązek zawarcia 
w planie zagadnieG okre[lonych w art. 15 ust. 2 
ustawy, a więc m. in. parametrów zabudowy.

Oznacza to, re plan miejscowy musi zawierać 
ustalenia, o których mowa w ww. przepisie, jereli 
w terenie powstają okoliczno[ci faktyczne uzasad-
niające dokonanie takich ustaleG. Dopuszczenie na 
danym terenie nowej zabudowy bądp rozbudowy 
istniejących obiektów rodzi więc obowiązek ustale-
nia dla niej parametrów okre[lonych w art.15 ust. 
2 pkt 6 ustawy. Taka interpretacja ww. przepisów 
ustawy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie są-
dów administracyjnych.

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. 
Organ nadzoru stwierdza, re wymogi wynikające z 
ww. przepisu nie zostaEy speEnione w zakresie okre-
[lenia szeroko[ci w liniach rozgraniczających terenu 
1KD-D: zgodnie z §14 ust. 8 pkt 2 lit. a uchwaEy 
szeroko[ć tę ustalono na 15,0 m, natomiast na ry-
sunku oscyluje ona miejscowo w granicach ok. 16 

｠ 17 m.
 Ponadto w §14 ust. 3 pkt 1 lit. c uchwaEy, na 

terenach zabudowy produkcyjnej dopuszczono   re-
alizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla 
wEa[ciciela prowadzonej dziaEalno[ci gospodarczej. 

 Nalery stwierdzić, re w [wietle wymogów art. 
15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zawierających katalog zasad spo-
rządzania planu, zamieszczenie zapisów uzalerniają-
cych morliwo[ć zagospodarowania terenu od tytuEu 
do jego posiadania, stanowi przekroczenie upraw-
nieG organu sporządzającego plan i daleko idącą 
nadinterpretację samego celu uchwalania planów, 
okre[lonego w przepisach art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. 
1 ustawy. Zgodnie bowiem z tymi przepisami usta-
lenia planu winny ograniczać się do ustalenia prze-
znaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego oraz okre[lenia sposobów zagospoda-
rowania i warunków zabudowy terenu. 

 Przekroczenie wEa[ciwo[ci stwierdzić nalery rów-
nier  w kontek[cie zapisów  §7 ust. 1 pkt 1 uchwa-
Ey, zakazujących trzymania zwierząt gospodarskich 
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. 

 
Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-

tencji. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu  z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego

 
 

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek


