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ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-3.0911-169/09

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 uchwa³y nr XXV/195/2009
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów zabudowy us³ugowej z prawem zabudowy miesz-
kaniowej w Siekierkach Wielkich przy ul. Szkolnej, Gm. Ko-
strzyn, obejmuj¹cego dzia³kê nr geod. 355 - ze wzglêdu na
istotne naruszenie prawa

Uzasadnienie

Uchwa³a Nr XXV/195/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
zosta³a dorêczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 30
marca 2009 r.

Powy¿sz¹ uchwa³ê podjêto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 117 ze zm.).

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

Zgodnie z §8 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) na rysunku planu
miejscowego stosuje siê nazewnictwo i oznaczenia umo¿li-
wiaj¹ce jednoznaczne powi¹zanie rysunku planu miejscowe-
go z tekstem planu miejscowego.

W §3 pkt 1 uchwa³y okre�lono przeznaczenie terenów pod
zabudowê us³ugow¹ oznaczonych symbolami 1.U i 2.U.

Jednocze�nie w §17 uchwa³y, dotycz¹cym parametrów i
wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu dla zabudowy us³ugowej, ustalono mo¿liwo�æ sytu-
owania budynków mieszkalnych, dla których okre�lono po-
szczególne parametry - niezale¿nie od parametrów maj¹cych
kszta³towaæ zabudowê us³ugow¹.

Powo³ane postanowienia uchwa³y nie precyzuj¹ przy tym,
które z dwóch rodzajów przeznaczeñ terenu: us³ugowe czy te¿
mieszkalne powinno byæ dominuj¹ce.

Ponadto ww. zapisy uchwa³y nie s¹ zgodne z oznaczeniem
na rysunku przedmiotowego planu.

Na rysunku wskazano bowiem wy³¹cznie tereny zabudowy
us³ugowej, oznaczone symbolami 1.U i 2.U, co w odniesieniu
do tre�ci §17 uchwa³y, dopuszczaj¹cego w dowolnych propor-
cjach zarówno zabudowê us³ugow¹, jak i mieszkaniow¹, po-
woduje, ¿e przedmiotowy plan nie spe³nia wymogów wynika-
j¹cych z §8 ust. 2 wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia.

Powy¿sze stanowi naruszenie zasady sporz¹dzania planu
i dlatego zgodnie z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym stwierdzenie niewa¿no�ci uchwa³y
sta³o siê konieczne i uzasadnione.

Z tego wzglêdu 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 Wielkopolskiego.
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