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W odniesieniu do terenów 192 ZP nie ustalono 
parametrów zabudowy w zakresie wysokoċci zabu-
dowy, geometrii dachu, kąta nachylenia połaci da-
chowych.  

W § 26 ust. 2 pkt 1 lit. a uchwały dla terenów 
urządzeĉ kanalizacji deszczowej oznaczonej symbo-
lami 11K, 232 K i 236 K dopuszczono lokalizacjć m. 
in. budynków. W dalszych ustaleniach planu nie 
okreċlono natomiast parametrów zabudowy dla tego 
typu obiektów co stanowi naruszenie zasad sporzą-
dzenia planu, o którym mowa powyďej.  

Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 163, poz. 
1587, zwanego dalej rozporządzeniem), na rysunku 
planu stosuje sić nazewnictwo i oznaczenia umoďli-
wiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku 
planu miejscowego z projektem tekstu planu miej-
scowego. 

Stwierdzam naruszenie powyďszego przepisu 
w zakresie zapisów § 27 ust. 1 uchwały, w którym 
wymienia sić m. in. tereny oznaczone symbolem 374 
WS, przy czym na rysunku planu brak terenu o tym 
oznaczeniu. 

Wskazujć, ďe zapis § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały, 
w którym „dopuszcza sić moďliwoċć docelowego 
przekwalifikowania projektowanych dróg wewnćtrz-
nych na drogi publiczne dojazdowe za zgodą zainte-
resowanych stron”, wykracza poza dopuszczalne 
ustalenia planu okreċlone w art. 15 ustawy, co sta-
nowi naruszenie zasad sporządzenia planu.  

Zwracam uwagć, ďe ustalenia § 24 ust. 7 pkt 4 – 
wprowadzające m. in. na terenach 192 ZP zakaz za-
budowy, są sprzeczne z ustaleniami § 24 ust. 7 pkt 
2 lit. a, w którym okreċla sić maksymalny wskačnik 
zabudowy dla terenu 192 ZP na poziomie 20%, 
a takďe z wczeċniejszymi ustaleniami tego paragrafu 
(§ 24 ust. 3 pkt 3 lit. b) dopuszczającymi na terenie 
192 ZP lokalizacjć usług oċwiaty.  

Ponadto w ustaleniach § 24 ust. 7 zapisy 
w punkcie 3 lit. b są niespójne z ustaleniami punkcie 
5 lit. b – w punkcie 3 dla terenów 218 ZP ustala sić 
minimalny udział powierzchni biologiczne czynnej 
wynoszący 80%, natomiast w punkcie 5 dla terenu 
218 ZP ustala sić minimalny dział powierzchni biolo-
gicznie czynnej na poziomie 70%.  

Ponadto wskazujć na nastćpujące nieċcisłoċci 
w ustaleniach planu: 

w § 17 ust. 4 pkt 1 uchwały, w zakresie ustaleĉ 
dotyczących zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego dla terenów 262 US i 302 
US, przywołuje sić ustalenia wynikające z „ § 5 ust 
1 pkt, 1, 2, 3, 4 i 5, pkt 6 lit. d”, przy czym jak wynika 
z treċci § 5, właċciwymi dla terenów US są ustalenia 
zawarte w ust. 1 pkt, 1, 2, 3, 4 i 5, pkt 6 lit. c; 

w § 19 ust. 4 pkt 1 oraz w § 20 ust. 4 pkt 
1 uchwały, w zakresie ustaleĉ dotyczących zasad 
ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego dla terenów 20 U1, 191 U1, 297 U1, przywołuje 
sić ustalenia wynikające z „§ 5 ust 1 pkt, 1, 2, 3, 4 i 5, 
pkt 6 lit. e”, przy czym jak wynika z treċci § 5, właċci-
wymi dla terenów US są ustalenia zawarte w ust. 
1 pkt, 1, 2, 3, 4 i 5, pkt 6 lit. d; 

w § 24 ust. 4 pkt 1 uchwały w zakresie ustaleĉ do-
tyczących zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego dla terenów ZP, przywołuje 
sić ustalenia wynikające z „§ 5 ust 1 pkt, 1, 2, 3, 4 i 5, 
pkt 6 lit. d”, przy czym jak wynika z treċci § 5, wła-
ċciwymi dla terenów US są ustalenia zawarte w ust. 
1 pkt, 1, 2, 3, 4 i 5, pkt 6 lit. c. 

W związku z powyďszym orzeczono jak 
w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnićcia nadzorczego przy-
sługuje skarga za moim poċrednictwem do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
w terminie 30 dni od otrzymania rozstrzygnićcia. 
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam niewaďnoċć 
w całoċci uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr 
X/138/2011 z dnia 01 wrzeċnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ,,Nowego Miasta”, osiedla 
Grunwald i ulicy Ogrody w Lesznie, ze wzglćdu  
na istotne naruszenie prawa. 
 
Uzasadnienie 

 
W dniu 1 wrzeċnia 2011 r. Rada Miejska Leszna 

podjćła uchwałć Nr X/138/2011 w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonie ,,Nowego Miasta”, osiedla Grun-
wald i ulicy Ogrody w Lesznie. 

Uchwała wraz z załącznikami, dokumentacją prac 
planistycznych wraz z wnioskiem o ocenć zgodnoċci 
z prawem wpłynćła do Wojewody Wielkopolskiego 
dnia 6 wrzeċnia 2011 r. 

Organ nadzoru dokonując oceny zgodnoċci 
z prawem przedmiotowej uchwały, stwierdził, co 
nastćpuje: 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), w planie miejscowym okreċla sić obo-
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wiązkowo: „zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskačniki zagospodarowania terenu, maksymalną 
i minimalną intensywnoċć zabudowy (…), minimalny 
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 
(…), maksymalną wysokoċć zabudowy, minimalną 
iloċć miejsc do parkowania i sposób ich realizacji 
oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów”.  

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam naruszenie powyďszych zasad w odniesieniu 
do ustaleĉ § 25 uchwały, w którym okreċla sić spo-
sób zagospodarowania m. in. dla terenu oznaczone-
go symbolem 13 KS – tereny urządzeĉ komunikacji, 
dla których jako przeznaczenie podstawowe przyjćto 
tereny garaďy.  

Ustalenia planu przewidują dla tego terenu reali-
zacjć budynków garaďowych, jednakďe nie okreċlają 
dla nowej zabudowy takich parametrów zabudowy 
jak wskačnik powierzchni biologiczne czynnej, 
wskačnik intensywnoċci zabudowy, a takďe brak jest 
wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy.  

Zgodnie z art. § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 164, poz. 1587, zwanym dalej rozporządzeniem) 
„na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje sić 
nazewnictwo i oznaczenia umoďliwiające jedno-
znaczne powiązanie rysunku planu miejscowego 
z projektem teksu planu miejscowego. Do projektu 

rysunku planu miejscowego dołącza sić objaċnienia 
wszystkich uďytych oznaczeĉ”.  

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam naruszenie powyďszej zasady sporządzania 
planu, w związku z brakiem okreċlenia na załączniku 
graficznym granic terenów podlegających ochronie, 
wymienionych w § 9 uchwały – dotyczy strefy 
ochrony poċredniej ujćcia wody dla miasta Leszna 
„Zaborowo”.  

Granice tej strefy okreċlono w sposób opisowy 
w § 9 ust. 3 uchwały, jednakďe nie okreċlono ich na 
rysunku planu, co moďe spowodować niewłaċciwą 
interpretacjć dalszych ustaleĉ planu, w odniesieniu 
do terenów połoďonych w tej strefie. 

Wskazujć, ďe zapis § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały, 
w którym „dopuszcza sić moďliwoċć docelowego 
przekwalifikowania projektowanych dróg wewnćtrz-
nych na drogi publiczne dojazdowe za zgodą zainte-
resowanych stron”, wykracza poza dopuszczalne 
ustalenia planu okreċlone w art. 15 ustawy, co sta-
nowi naruszenie zasad sporządzenia planu.  

W związku z powyďszym orzeczono jak 
w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnićcia nadzorczego przy-
sługuje skarga za moim poċrednictwem do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
w terminie 30 dni od otrzymania rozstrzygnićcia. 

Wojewoda Wielkopolski 
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Działając 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 niewaď-
noċć uchwały Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej Grabowa 
nad Prosną z dnia 14 wrzeċnia 2011 r. w sprawie 
okreċlenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoċci 
poďytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczą-
cych działalnoċci statutowej tych organizacji - ze 
wzglćdu na istotne naruszenie prawa. 
 
Uzasadnienie 
 

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej Grabowa 
nad Prosną z dnia 14 wrzeċnia 2011 r. została dorć-
czona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 wrze-
ċnia 2011 r.  

Powyďszą uchwałć podjćto na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) orazart. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalnoċci poďytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze 
zm.).  

 Dokonując oceny zgodnoċci z prawem przedmio-
towej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co nastć-
puje: 

 Przedmiotową uchwałć Rada Miejska Grabowa 
nad Prosną uznała za akt prawa miejscowego, 
w związku z tym w § 3 tej uchwały zamieszczono 
zapis, iď wchodzi ona w ďycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.  

Powyďsza uchwała nie jest aktem prawa miejsco-
wego, zatem narusza przepis art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.), zgodnie z którym 
w wojewódzkim dzienniku urzćdowym ogłasza sić 
akty prawa miejscowego stanowione m.in. przez 
organ gminy. 

Zgodnie z art. 94 Konstytucji organy samorządu 
terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego 
na podstawie i w granicach upowaďnieĉ zawartych 
w ustawie. 

 Zdaniem organu nadzoru istnienie ustawowej 
podstawy do podejmowania okreċlonych działaĉ 


