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ww. przepisie. Ponadto na rysunku planu w ramach 
terenu oznaczonego symbolem 29 U zaznaczono 
szrafem rezerwę terenu przewidzianego w studium 
pod komunikację. Oznaczenie to nie zostaEo jednak 
wyja[nione na rysunku.

Stosownie do regulacji art. 15 ust. 2 pkt 8 usta-
wy w planie miejscowym okre[la się takre obo-
wiązkowo szczegóEowe zasady i warunki scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-
wym. Wymogi w tym zakresie precyzuje §4 pkt 8 
rozporządzenia, w my[l którego ustalenia dotyczące 
szczegóEowych zasad i warunków scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci powinny zawierać okre[lenie pa-
rametrów dziaEek uzyskiwanych w wyniku scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci, w szczególno[ci minimal-
nych lub maksymalnych szeroko[ci gruntów dzia-
Eek, ich powierzchni oraz okre[lenie kąta poEorenia 
granic dziaEek w stosunku do pasa drogowego. W 
§3 pkt 1.3 uchwaEy ustalono granice wewnętrz-
nych podziaEów w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej jako postulowane oraz obo-
wiązujące. W §3 pkt 7 ustalono warunki podziaEu 
terenów ｠ MN zgodnie z rysunkiem planu oraz za-
pisem ww. pkt 1.3 a ponadto min. szeroko[ć fron-
tu dziaEki- 21,00m, min. pow. dziaEki 750 m2. Nie 
ulega wątpliwo[ci, ir powyrsze ustalenia nie wyko-
nują dyspozycji ww. przepisów. Nalery podkre[lić, 
re podziaEu nieruchomo[ci dokonuje się stosownie 
do zasad okre[lonych w art. 92 i dalszych ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo[ciami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze 
zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu doko-

nywania podziaEów nieruchomo[ci (Dz.U. z 2004 r. 
nr 261 poz. 2663). PodziaEu dokonuje się przy za-
chowaniu odpowiedniej formy i szeregu zasad, któ-
rych nie more speEniać plan miejscowy. Mając na 
uwadze powyrsze zdaniem organu nadzoru organ 
gminy uchwalając przedmiotowy plan dokonaE usta-
leG wykraczających poza dopuszczalną prawem dla 
planu miejscowego materię naruszając tym samym 
zasady sporządzania planu miejscowego. 

Wskazać nalery, re dla wEa[ciwej interpretacji 
ustaleG planu terminy urywane w uchwale powin-
ny być zdefiniowane w przepisach odrębnych bądp 
ter powinny zostać wyja[nione w czę[ci tekstowej 
uchwaEy. W przedmiotowym planie zastosowane 
pojęcia m. in. intensywno[ci zabudowy czy obiektu 
wielkopowierzchniowego nie znajdują wyja[nienia 
w radnych przepisach nadrzędnych jak równier nie 
zostaEy wytEumaczone w uchwale, co more budzić 
istotne wątpliwo[ci interpretacyjne, mogące dopro-
wadzić do braku morliwo[ci wydania wEa[ciwych 
decyzji administracyjnych. 

Mając na uwadze powyrsze wydanie niniejszego 
rozstrzygnięcia 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.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

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

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLIX/320/2010 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 roku w 
sprawie uchwalenia czę[ciowej zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów dziaEalno[ci gospodarczej w Komornikach w 
rejonie ul. Platynowej ｠ ze względu na istotne naru-
szenie prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Nr XLIX/320/2010 Rady Gminy Komor-
niki z dnia 28 czerwca 2010 roku zostaEa podjęta na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 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 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 

 UchwaEa wraz z dokumentacją planistyczną zo-
staEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w 
dniu 19 lipca 2010 roku.

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

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo przeznacze-
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nie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania. 

 W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam, re pomiędzy terenami oznaczonymi na rysun-
ku symbolem Z (tereny zieleni izolacyjnej będące 
integralną czę[cią terenu P) i P (tereny obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów) brak jest li-
nii rozgraniczającej tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania. Na rysun-
ku planu linię oddzielającą tereny Z od P obja[niono 
jako ｧgranicę obszaru objętego planemｦ.

Zastosowany w planie zapis, re tereny Z stanowią 
ｧtereny zieleni izolacyjnej będące integralną czę[cią 
terenu Pｦ jest niejasny i nie wskazuje jednoznacznie 
jakie przeznaczenie ustalono dla tego obszaru.

 Powyrsze stanowi naruszenie zasad sporządze-
nia planu okre[lonych w art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. 
ustawy. 

 Ustalenie na jednym terenie, bez jednoznacznego 
rozrórnienia linią rozgraniczającą terenów o rórnym 
sposobie zagospodarowania, wzajemnie rozEącz-
nych funkcji, w tym przypadku terenów obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz terenów 
zieleni izolacyjnej, poza jawną sprzeczno[cią z za-
pisami ustawy, w szczególno[ci z przyjmowaniem 
Eadu przestrzennego na podstawie dziaEaG plani-
stycznych (art. 1 ust. 1 ustawy), często prowadzi 

do licznych konfliktów przestrzennych związanych 
z rórnym sposobem i intensywno[cią urytkowania 
takich terenów.

 Ponadto na rysunku planu brak linii rozgraniczają-
cych m.in. pomiędzy terenami 06 KDL a 04 KDL1/2, 
pomiędzy 04 KDL 1/2 a 016 KDD 1/2 oraz pomię-
dzy 07 KDL 1/2 a 016 KDD 1/2.

 Powyrsze stanowi naruszenie zasad sporządza-
nia planu okre[lonych w art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. 
ustawy. 

 Naruszenie przez radę gminy zasad sporządzania 
planu miejscowego, zgodnie z art. 28 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powo-
duje niewarno[ć uchwaEy.

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 daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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