
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.12.2014.17 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2014 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 

poz. 594 z późn. zm.). 

wskazuję, że 

uchwała Nr XXXIII/390/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama 

- podjęta została z nieistotnym naruszeniem prawa 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXXIII/390/2014 z dnia 29 maja 2014r. Rady Gminy Gołuchów została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu 09 czerwca 2014r. 

Jako podstawę prawną uchwały powołano art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U.z 2013r,poz.594 ze zm.) oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2012r. poz.647 z póżn. zm.) 

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

 Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną 

liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Ww. przepis 

został wprowadzony ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) i wszedł w życie z dniem 21 października 2010 r. 

Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr 

XXVI/292/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., zastosowanie do niego mają przepisy wprowadzone cytowaną 

ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym... 

  

W omawianym planie, dla przeznaczonego pod zabudowę terenu oznaczonego symbolem „UI” 

nie określono minimalnej intensywności zabudowy, jednakże jednoznacznie określono maksymalną 

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu oraz maksymalną intensywność 

zabudowy, co w powiązaniu z pozostałymi parametrami zabudowy ustalonymi w planie pozwoli na wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 lipca 2014 r.

Poz. 4334



Ponadto zwrócić uwagę należy  na fakt, iż w § 4 pkt 2, 3 i 4, a także § 17 ust. 2 pkt 1 uchwały oraz 

w objaśnieniach do rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, przyjęto dla dróg 

wewnętrznych, oznaczonych symbolami „KDW” i „KDW.1.1” - „KDW.1.8” i „KDW.2.1”-

„KDW.2.4”,odpowiednio klasę drogi „lokalnej” bądź „dojazdowej”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115) drogi publiczne ze względu na 

funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi 

powiatowe i drogi gminne. Drogi wewnętrzne to zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy drogi, parkingi oraz 

place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych 

i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Należy zaznaczyć, że klasyfikacja dróg uregulowana 

została w § 3 pkt 4 i § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430) i dotyczy wyłącznie dróg posiadających kategorię drogi publicznej. 

Natomiast w przedmiotowym przypadku dla wyznaczonych w planie dróg wewnętrznych, ww. przepisy 

nie znajdują zastosowania. 

 Wskazać również trzeba, że na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nie wyznaczono 

linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami „KDW.1.1” i „KDW.2.3”. Biorąc pod 

uwagę fakt, że oba te tereny zostały przeznaczone pod drogi wewnętrzne oraz posiadają identyczne 

ustalenia w treści planu miejscowego, należy przyjąć, iż powyższy brak nie utrudni interpretacji planu. 

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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