
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.408.2012.18 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).  

orzekam  

nieważność zapisu § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m) uchwały Nr XXVI/255/2012 Rady Miejskiej Ostrowa 

Wielkopolskiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Dworcowej - ze 

względu na istotne naruszenie prawa  

Uzasadnienie  

 Uchwała Nr XXVI/255/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2012 

roku została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z pełną dokumentacją planistyczną w dniu 23 

listopada 2012 roku.  

Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 

1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku 

z uchwałą Nr XXXI/424/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w rejonie ul. Dworcowej w Ostrowie Wielkopolskim  

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje:  

W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, co 

następuje:  

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647), w planie miejscowym określa się obowiązkowo 

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Wobec powyższego stwierdzam naruszenie powołanego przepisu w zakresie braku 

jednoznacznego ustalenia przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem “UC”, na których w zakresie 

jednego terenu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 uchwały, jako przeznaczenie podstawowe ustalono usługi, w tym 

handlu w obiektach wielkopowierzchniowych oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Tym samym na 

jednym terenie dopuszczono realizację obiektów budowlanych o odmiennych funkcjach, odmiennych 

parametrach i zasadach zagospodarowania.  

Organ nadzoru stwierdza, że zgodnie z przyjętym w planie symbolem UC identyfikującym teren oraz 

objaśnieniami zawartymi na rysunku planu, przedmiotowy obszar stanowi wyłącznie teren rozmieszczenia 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Stąd też zapis zawarty w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m) 
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uchwały , dopuszczający na tym terenie lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stanowi 

naruszenie zasad sporządzania planu, określonych w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy.  

Jednocześnie ustalenia planu w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m) uchwały, stanowią naruszenie § 8 ust. 

2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 roku Nr 164, poz. 1587), zgodnie z którym na 

rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie 

rysunku planu miejscowego z tekstem tego planu . Na rysunku oraz w objaśnieniach przedmiotowego planu 

teren oznaczony symbolem UC został przeznaczony wyłącznie pod usługi w obiektach 

wielkopowierzchniowych bez odniesienia do zabudowy wielorodzinnej.  

 Oznaczenie ww. terenu symbolem UC wynika bezpośrednio z załącznika nr 1 do powołanego wyżej 

rozporządzenia, zgodnie z którym tereny rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m
2
) oznacza się symbolem UC.  

 Akt prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy, musi spełniać szereg ustawowych wymogów. 

Zawarte w nim normy, poprzez swoją budowę, winny zapewnić jednoznaczność w ich odbiorze przez 

wszystkich adresatów jego zapisów, jak również gwarantować wysoki stopień przewidywalności skutków 

realizacji tych zapisów.  

Ponadto wskazać należy, że wymienione w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały, jako obowiązujące ustalenia 

planu “strefa boiska sportowego” i “obiekt o walorach historycznych – do zachowania”, jako że nie 

stanowią ustaleń planu miejscowego, powinny stanowić elementy informacyjne planu w myśl §7 pkt 

9 rozporządzenia.  

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podejmując 

przedmiotową uchwałę naruszyła rażąco obowiązujące prawo, dlatego należało orzec jak w sentencji.  

 Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

 

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek  
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