
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.292.2014.15 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2014 r. 

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

U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) 

orzekam 

nieważność uchwały Nr 447/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn – 

część północna - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 65/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

w miejscowości Mikorzyn. 

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 1 lipca 

2014 r. 

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

  

 Na sesji w dniu 13 czerwca 2014 r. Rada Miejska Gminy Ślesin podjęła uchwałę Nr 447/XLIII/14 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości 

Mikorzyn – część północna. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała 

została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa. 

 W myśl przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie 

określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym, 

zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. c ustawy, wójt, sporządzając plan miejscowy, uzyskuje zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

 Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, przeznaczając 

grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy IIIa na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(oznaczonej symbolem „10MN”) oraz teren drogi publicznej dojazdowej (symbol „KD-D”), winien 

wystąpić o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze do ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi, czego – jak wynika z dokumentacji prac planistycznych – nie dopełnił w przypadku działki nr 

237. 
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 Brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze skutkuje zatem 

istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego poprzez pominięcie wymienionych na wstępie 

czynności wynikających z art. 17 pkt 6 lit. c ustawy, a jednocześnie naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i 

ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 Badana uchwała zawiera ponadto szereg uchybień w zakresie zasad sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa 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 2010r. Nr 130, poz. 871). Na mocy art. 4 ust. 2 tej 

ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie 

ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku przedmiotowego planu uchwałę 

o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 15 czerwca 2007 r., a zatem zastosowanie znajdują 

przepisy dotychczasowe. 

 Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 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, zwanego dalej 

rozporządzeniem), na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

 W § 22 pkt 3 lit. a uchwały, na terenach kanalizacji – przepompownia ścieków, oznaczonych 

symbolem „K”, dopuszczono lokalizację zabudowy kubaturowej związanej z przeznaczeniem terenu 

nie ustalając zarazem linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

lub terenu oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej, czym naruszono cytowane przepisy 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia. 

 Wyjaśniam, że obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych w art. 15 ust. 2 ustawy, a więc m. 

in. parametrów zabudowy, nie jest wprawdzie bezwzględny, jednakże pozostaje uzależniony od warunków 

faktycznych panujących w terenie. Oznacza to, że plan miejscowy musi zawierać ustalenia, o których mowa 

w wskazanym przepisie, jeżeli w terenie powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich 

ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym planie zabudowy na wskazanych terenach rodzi więc obowiązek 

ustalenia dla niej parametrów określonych w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

 Przedmiotowy plan sporządzony został z naruszeniem § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym na rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia 

umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z jego tekstem, w zakresie: 

- wyznaczenia w § 14 pkt 4 lit. c tiret drugie uchwały, na terenie oznaczonym symbolem „10MN”, 

nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości 10,0 m, 7,0 m i 5,0 m od granicy pasa drogi dojazdowej 

(oznaczenie „KD-D”) i zamieszczenia ich na rysunku planu 

w odległości 6,0 m; 

- zawarcia w § 4 uchwały oraz w objaśnieniach do rysunku planu oznaczenia terenów wodociągów (symbol 

„W”) i niewyznaczenia ich na rysunku planu; 

Ponadto wskazania wymaga fakt, że w § 4 uchwały oraz w objaśnieniach do rysunku planu pominięto 

oznaczenie terenów kanalizacji (symbol „K”). 

 Podsumowując stwierdzić należy, iż podjęta przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwała 

zawiera szereg wad prawnych, które powodują konieczność wydania niniejszego rozstrzygnięcia. 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. 
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Pouczenie: 

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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