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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I-10.4131-1 - 319/11 

 z dnia 5 października 2011 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm. ) 

orzekam 

nieważnoċć § 10 pkt 3, § 11 pkt 3 i § 20 pkt 
3 uchwały Nr VII / 98 / 2011 Rady Miejskiej we Wrze-
ċni z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy 
Paderewskiego we Wrzeċni - ze wzglćdu na istotne 
naruszenie prawa. 

U Z A S A D N I E N I E  

 W dniu 30 sierpnia 2011 r. Rada Miejska we 
Wrzeċni podjćła uchwałć Nr VII/98 / 2011 w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie 
ulicy Paderewskiego we Wrzeċni, którą dorćczono 
Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 wrzeċnia 
2011 roku.  

Dokonując oceny zgodnoċci z prawem przedmio-
towej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co nastćpu-
je: 

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu 
sprzed zmiany wprowadzonej art. 1 pkt 4 lit.a ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Paĉstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871 ), w planie miejscowym 
okreċla sić obowiązkowo parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywnoċci zabudowy.  

Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 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 ), na mocy 
którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać 
w szczególnoċci okreċlenie linii zabudowy, wielkoċci 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnej, a także gabarytów i wysokoċci pro-
jektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

Zapisy ww. przepisu naruszone zostały w odnie-
sieniu do ustaleĉ § 10 pkt 3 oraz § 11 pkt 3 uchwały, 
w związku z brakiem okreċlenia wskaźnika dotyczą-
cego wysokoċci projektowanych budynków dla wy-

branych obiektów dopuszczonych do realizacji na 
terenach MN/U. 

Jednakże wyeliminowanie w § 10 pkt 3 lit a wyra-
żenia „usługowych” i pozostawienie tym samym 
zapisu o treċci: „maksymalna wysokoċć zabudowy 
budynków”, umożliwia odniesienie dalszych ustaleĉ 
uchwały w zakresie parametru wysokoċci, do 
wszystkich projektowanych budynków dopuszczo-
nych na terenach 1 MN/U i 2 MN/U.  

Tak samo usunićcie w § 11 pkt 3 lit. a wyrażenia 
„mieszkalnych i usługowych” i pozostawienie zapisu 
o treċci „maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-
ków”, umożliwia odniesienie dalszych zapisów 
uchwały, w zakresie parametru wysokoċci, do 
wszystkich projektowanych budynków dopuszczo-
nych na terenach 3 MN/U i 4 MN/U.  

W § 20 pkt 3 uchwały, w którym ustala sić para-
metry dla terenu KD-X – tj. tereny ciągu pieszo – 
jezdnego, „dopuszcza sić zmianć klasyfikacji ciągu 
pieszo – jezdnego na drogć publiczną po przebudo-
wie do parametrów drogi publicznej”.  

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 1 „w planie miejsco-
wym okreċla sić obowiązkowo przeznaczenie tere-
nów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania”. 
Dopuszczenie w planie zmiany klasyfikacji ciągu 
pieszo – jezdnego na drogć publiczną, wiąże sić ze 
zmianą przeznaczenia terenu, co w konsekwencji 
wiąże sić z innymi zasadami zagospodarowania te-
renu oraz inną wartoċcią nieruchomoċci.  

Brak jasno zdefiniowanego okreċlenia przezna-
czenia terenu skutkuje brakiem możliwoċci jedno-
znacznego odczytu ustaleĉ planu, który - jako akt 
prawa miejscowego – winien być sporządzony 
w sposób pozwalający na jednoznaczne stosowanie 
jego zapisów, zwłaszcza w kontekċcie możliwoċci 
realizacji okreċlonych inwestycji, w tym uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowć.  

W związku z powyższym za zasadne należy uznać 
stwierdzenie nieważnoċci § 20 pkt 3 uchwały.  

 Biorąc pod uwagć powyższe okolicznoċci należa-
ło stwierdzić nieważnoċć § 10 pkt 3, § 11 pkt 3 i § 20 
pkt 3 przedmiotowej uchwały, która w istotny sposób 
narusza obowiązujące prawo. 

Od niniejszego wskazania przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
– za poċrednictwem Wojewody Wielkopolskiego - 
w terminie 30 dni od daty jego dorćczenia. 

  
Wojewoda Wielkopolski 

 (-) Piotr Florek 
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