
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I. 4131-2.11.2012.11 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz.1591 ze zm.)  

wskazuję  

iż uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice została 

wydana z naruszeniem prawa .  

Uzasadnienie  

 Uchwała Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2012 r., Nr XVI/110/2012 została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 29 marca 2012 roku.  

 Uchwałę podjęto 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.) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz po 

stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Malanów przyjętego uchwałą nr XXXIX/257/2010 z dnia 28 maja 2010 r.  

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

 Rada Gminy Malanów uchwałą z dnia 22 marca 2012 r., Nr XVI/110/2012 uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice.  

 W ocenie organu nadzoru przedłożony do oceny plan narusza wymogi art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

oraz § 7 pkt 6 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) 

w zakresie ustalenia przeznaczenia terenów oraz linii zabudowy.  

W § 9 ust. 1 ww. uchwały dla terenów, oznaczonych symbolami 1ZL, 2ZL i 3ZL plan ustala tereny zielone. 

Natomiast w części graficznej planu symbol ZL oznacza tereny lasów.  

Niespójne określenie przeznaczenia terenów utrudnia w sposób jednoznaczny określenie charakteru tego 

terenu. Z załączonej do uchwały dokumentacji planistycznej wynika, że teren o symbolu ZL ma charakter lasu 

(jak stanowi załącznik graficzny do uchwały) i właściwym byłoby doprecyzowanie przeznaczenia terenu 

w treści uchwały np. jako tereny zielone-lasy.  

 W przypadku ustalenia w planie miejscowym terenów lasów obok terenów zabudowy jednorodzinnej 

koniecznym jest ustalenie w formie opisowej i graficznej linii zabudowy od obszarów lasów zgodnie 

z przepisami szczególnymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 

75, poz. 690, ze zm.) zabudowa mieszkaniowa od granicy lasu musi być lokalizowana w sposób zapewniający 
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bezpieczeństwo pożarowe. Zazwyczaj zabudowa zaliczona do kategorii ZL bezpieczeństwa pożarowego może 

być lokalizowana w odległości 12 merów od „ściany” lasu. Ustalenia wynikające z przepisów szczególnych 

dotyczących zabudowy winny być pokazane w formie linii zabudowy.  

Biorąc powyższe pod uwagę organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się do 

wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.  

 Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

 

 

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek  
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