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z projektem tekstu planu miejscowegoｦ. 
W §4 ust. 1 pkt 6 uchwaEy jako obowiązkowe 

oznaczenie planu wprowadzono ｧdopuszczalną lo-
kalizację budynków przy granicy dziaEki, ustaloną 
dla nowej zabudowyｦ. Natomiast zgodnie z §7 pkt 
8 lit. d, pkt 9 lit. d, pkt 10 lit. d uchwaEy, na tere-
nach oznaczonych odpowiednio symbolem P/U6.1, 
P/U6.2, P/U6.3 dopuszcza się morliwo[ć zabudowy 
przy granicy z terenami sąsiadującymi ｠ na zaEączni-
ku graficznym planu nie wprowadzono jednak ozna-
czenia graficznego, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 
6 uchwaEy. 

Brak jednoznacznego powiązana tekstu planu z ry-
sunkiem planu stanowi naruszenie zasad sporządze-
nia planu okre[lonych w §8 ust. 2 rozporządzania. 

Zgodnie z §4 pkt 9 rozporządzenia ｧustalenia do-
tyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
powinny zawierać m.in. wskapniki w zakresie ko-
munikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szcze-
gólno[ci ilo[ć miejsc parkingowych w stosunku do 
ilo[ci mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych albo po-
wierzchni obiektów usEugowych i produkcyjnychｦ. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu, stwier-
dzam naruszenie powyrszej zasady sporządzenia 
planu. Zapisy przedmiotowej uchwaEy w §14 w 
sposób nieprecyzyjny okre[lają wymaganą liczbę 
miejsc postojowych i ostatecznie nie speEniają za-
do[ć przepisom rozporządzenia. 

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 28 cytowanej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, zgodnie z którym naruszenie zasad spo-
rządzania planu miejscowego ｠ co zostaEo wykaza-
ne przez organ nadzoru w niniejszym rozstrzygnięciu 
- skutkuje niewarno[cią uchwaEy rady gminy. 

Uzasadnione jest więc stwierdzenie niewarno[ci 
uchwaEy nr XLIII/393/10 Rady Miasta i Gminy Go-
EaGcz z dnia 24 czerwca 2010 roku.

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

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/307/2010 rady 

miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ｧOsada 3ｦ w Wągrowcu 
- 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Osada 3ｦ 
w Wągrowcu.

UchwaEa wraz z caEo[cią dokumentacji planistycz-
nej zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 
w dniu 3 sierpnia 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).
Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 za-
budowy. Przepis ten znajduje uszczegóEowienie 
w §4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003r 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 stwierdziE, re zasadę sporządzania 
planu, okre[loną w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy naru-
szono poprzez brak okre[lenia na rysunku planu linii 
zabudowy dla terenu P1 oraz czę[ci terenów MN1, 
MNU1 i MNU2, na których dopuszczono morliwo[ć 
lokalizowania nowej zabudowy bądp rozbudowy ist-
niejących budynków.
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Naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy stwierdzo-
no ponadto poprzez brak okre[lenia geometrii da-
chów dla zabudowy na terenach MN1 i MN-U.

Organ nadzoru wskazuje na obowiązek zawarcia 
w planie zagadnieG okre[lonych w art. 15 ust. 2 
ustawy, a więc m. in. parametrów zabudowy. Ozna-
cza to, re plan miejscowy musi zawierać ustalenia, 
o których mowa w ww. przepisie, jereli w terenie 
powstają okoliczno[ci faktyczne uzasadniające do-
konanie takich ustaleG. Dopuszczenie na danym 
terenie nowej zabudowy bądp rozbudowy istnieją-
cych obiektów, czy ter brak wyrapnego zakazu za-
budowy na terenach o przeznaczeniu jednoznacznie 
związanym z rórnymi formami zabudowy rodzi obo-
wiązek ustalenia dla niej parametrów okre[lonych w 
art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy. Taka interpretacja ww. 
przepisów znajduje potwierdzenie w orzecznictwie 
sądów administracyjnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy 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 ｠ winno okre[lić się 
ukEad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicz-
nej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i in-
nych szlaków komunikacyjnych, jak ter warunki ich 
powiązaG z ukEadem zewnętrznym, a takre wskap-
niki w zakresie komunikacji, w szczególno[ci ilo[ć 
miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci mieszkaG 
lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzchni obiektów 
usEugowych i produkcyjnych. 

W planie nie okre[lono ilo[ci miejsc parkingowych 
dla terenów P, a ponadto, dla terenów U, dopusz-

czono odstępstwo od wyznaczonego w §21 ust. 3 
uchwaEy wskapnika, polegające na niejednoznacz-
nym i nieprecyzyjnym uzalernieniu ilo[ci miejsc par-
kingowych od funkcji obiektów oraz od udokumen-
towania faktycznego zapotrzebowania w projekcie 
budowlanym. 

Ponadto organ nadzoru wskazuje dodatkowo na, 
wynikające z omyEki, bEędne odesEania w §7 ust. 1, 
§8 ust. 1, §9 ust. 1 i §10 ust. 1 do §5 ust. 1- za-
miast do §6 ust. 1 uchwaEy, mogące prowadzić do 
niewEa[ciwej interpretacji zapisów planu.

Wątpliwo[ci interpretacyjne budzą takre zapisy 
§7 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwaEy, zgodnie z którymi ist-
nieje obowiązek zachowania jednorodnej wysoko[ci 
budynków i formy dachów na terenach MN2 i MN3, 
podczas gdy ze szczegóEowych ustaleG dla tych te-
renów wynika morliwo[ć realizacji budynków do II 
kondygnacji nadziemnych ｠ bez okre[lenia wyma-
ganej wyrej jednorodnej wysoko[ci w metrach - 
oraz stosowania rórnej geometrii dachów. 

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pópG. zm.) art. 199 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z 
pópn. zm.), w związku z art. 121 ust.6 (Dz.U. z 
2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 267 ust l pkt.l, 
pkt. 3 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, 
poz.1240) - Wójt Gminy Ko[cielec zarządza co na-
stępuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy w Ko[cielcu 
sprawozdanie z wykonania budretu za 2009 rok w 
brzmieniu zaEącznika Nr 1 do niniejszego Zarządze-
nia oraz informację o stanie mienia komunalnego w 

brzmieniu zaEącznika Nr 2 do niniejszego Zarządze-
nia.

§2. PrzesyEam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Poznaniu sprawozdanie z wykonania budretu Gmi-
ny za 2009 rok w brzmieniu zaEącznika Nr 1 do ni-
niejszego Zarządzenia oraz informację o stanie mie-
nia komunalnego w brzmieniu zaEącznika Nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w rycie z dniem podję-
cia.

Wójt
(-) Anna Strapagiel
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ZARZĄDZENIE Nr 9/2010 WÓJTA GMINY KOZCIELEC

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie: przedEorenia sprawozdania z wykonania budretu gminy Ko[cielec za 2009 rok


