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ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-3.0911-172/09

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) orzekam niewa¿no�æ §4 ust. 15 pkt 2b uchwa³y nr
XXV/198/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca
2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo �
us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie - ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

Uchwa³a Nr XXV/198/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
zosta³a dorêczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 30 marca
2009 r.

Powy¿sz¹ uchwa³ê podjêto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 ze zm.).

Dokonuj¹c oceny zgodno�ci z prawem przedmiotowej
uchwa³y organ nadzoru stwierdzi³, co nastêpuje.

W dniu 9 marca 2009 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn
podjê³a uchwa³ê w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowo � us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie.

W §4 ust. 15 pkt 2b uchwa³y ustalono wprowadzenie zmian
na rysunku planu, polegaj¹cych na okre�leniu �nieprzekra-
czalnych linii zabudowy dla budynków w zabudowie plombo-
wej oraz budynków nie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi�.

Zapis ten nie znajduje jednak¿e odzwierciedlenia na sa-
mym rysunku planu, co powoduje, ¿e przedmiotowy plan nie
spe³nia wymogów wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa.

Zgodnie bowiem z §8 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) na rysunku
planu miejscowego stosuje siê nazewnictwo i oznaczenia
umo¿liwiaj¹ce jednoznaczne powi¹zanie rysunku planu miej-
scowego z tekstem planu miejscowego..

Wobec powy¿szego nale¿y stwierdziæ, i¿ naruszono zasady
sporz¹dzania planu, co w konsekwencji w my�l art. 28 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje
uzasadnia orzeczenie niewa¿no�ci powo³anego wcze�niej po-
stanowienia przedmiotowej uchwa³y.

Jednocze�nie wskazujê, ¿e badany plan stanowi zmianê do
uchwa³y Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr VII/50/99 z dnia 11
marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo � us³u-
gowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej Kostrzynie, sporz¹dzonego
na podstawie przepisów ustawy dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415
ze zm.).

Zmianê tê wprowadzono w trybie i na zasadach przewi-
dzianych w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak
wiêc organ sporz¹dzaj¹cy plan winien uwzglêdniæ wymogi
wynikaj¹ce z przepisów wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w zakresie oznaczeñ literowych
dotycz¹cych przeznaczenia terenów, które nale¿y stosowaæ na
projekcie rysunku planu miejscowego.

Tymczasem na rysunku planu pozostawiono bez zmian
oznaczenia �M� dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (powinno byæ: �MN�) oraz �G� dla terenów dzia³al-
no�ci gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej (po-
winno byæ: �U�) ewentualnie �P� lub �P/U�).

Zaznaczam równie¿, ¿e w §4 uchwa³y dwukrotnie wprowa-
dzono punkt 15, co mo¿e spowodowaæ wiele niejasno�ci,
niedopuszczalnych zw³aszcza w przypadku aktu prawa miej-
scowego jakim jest plan miejscowy.

Bior¹c powy¿sze argumenty pod uwagê orzeczono jak w
sentencji.

Niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze mo¿e byæ zaskar¿one
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu z
powodu niezgodno�ci z prawem w terminie 30 dni od dnia
jego dorêczenia za po�rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek


