
  

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 87/2015 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

 
1) § 2 pkt 9 w zakresie „budowlanej”; 

2) § 9 pkt 6 w zakresie „budowlanej”; 

3) § 17 pkt 8 lit. c tiret czwarte w zakresie „budowlanej”, 

uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego. 

UZASADNIENIE 
 

Dnia 30 czerwca 2015 r., Rada Miejska w Żninie, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. 

zm.), podjęła uchwałę Nr VIII/70/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego. 

Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w celu oceny jej zgodności z przepisami 

prawnymi w dniu 8 lipca 2015 r. 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski po dokonaniu oceny zgodności z przepisami prawnymi ww. uchwały wraz 

z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, z uwagi na stwierdzone naruszenie obowiązujących 

przepisów prawa, wszczął postępowanie nadzorcze dotyczące ww. uchwały, zobowiązując Gminę do zajęcia 

stanowiska odnośnie zgłoszonych zastrzeżeń i uwag (pismo z dnia 16 lipca 2015 r., znak: 

WIR.II.4130.84.2015.JS). Burmistrz Żnina w piśmie z dnia 20 lipca 2015 r., znak: MRŚ.6721.1.2013 odniósł 

się do uwag podniesionych przez organ nadzoru. W ocenie Wojewody udzielone odpowiedzi nie wyjaśniły 

wszystkich kwestii wskazanych przez organ nadzoru.  

Organ nadzoru ustalił, że uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego 

przy ul. Kl. Janickiego narusza przepisy art. 15 ust. 2 pkt 6 przywołanej ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) poprzez określenie maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej dla terenu oznaczonego symbolami: US (teren sportu i rekreacji) oraz 

w przypadku lokalizacji nowej stacji małogabarytowej, w sposób i stopniu określonym w art. 28 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Poz. 2490



Rada Miejska w Żninie, określiła w § 9 pkt 6, § 17 pkt 8 lit. c tiret czwarte, w związku z § 2 pkt 9 uchwały 

dla terenu oznaczonego symbolami: US (teren sportu i rekreacji) oraz w przypadku lokalizacji nowej stacji 

małogabarytowej maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 

miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Uszczegółowienie tego 

przepisu stanowi § 4 pkt 6 cyt. rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu (...)., który stanowi, że 

ustalenia te powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także 

gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

Powyższe stanowi naruszenie zasad sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ściśle wyznaczona 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym. Art. 28 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, iż naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym 

zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.  

W ocenie organu nadzoru doszło do naruszenia obowiązującego porządku prawnego, poprzez naruszenie 

obowiązujących zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co uzasadnia 

stwierdzenie nieważności planu w części zawierających zapisy dotyczących maksymalnej powierzchni 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – § 2 pkt 9 w zakresie „budowlanej”, § 9 pkt 6 

w zakresie „budowlanej”, § 17 pkt 8 lit. c tiret czwarte w zakresie „budowlanej” uchwały Nr VIII/70/2015 

Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, którą należy wnieść za 

pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Wicewojewoda 

Elżbieta Rusielewicz 
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