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spodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 
wymaganego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 
1587) - zwanego dalej ｧrozporządzeniemｦ - na pro-
jekcie rysunku planu miejscowego stosuje się na-
zewnictwo i oznaczenia umorliwiające jednoznacz-
ne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego 
z projektem tekstu planu miejscowego. W §18 pkt 
4 przedmiotowej uchwaEy ustala się obsEugę komu-
nikacyjną poprzez drogę wewnętrzną ｧwEączoną do 
drogi publicznej bezpo[rednio przylegającej do ob-
szaru objętego miejscowym planem, poEoronej po 
jego póEnocnej stronie...ｦ. Zapis ten jest niejasny w 
zestawieniu z rysunkiem planu, z którego nie wyni-
ka, reby droga KDW miaEa poEączenie z jakąkolwiek 
drogą publiczną. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorzą-
dzie gminnym zadania wEasne gminy obejmują m.in. 
sprawy dróg gminnych. Zgodnie z zapisami unie-
warnionego planu teren oznaczony symbolem KDW 
stanowi teren dróg wewnętrznych. W związku z po-
wyrszym niezrozumiaEym jest wskazanie w zaEącz-
niku 3 do uchwaEy konieczno[ci wykupienia tego 
terenu na cele drogi wewnętrznej KDW.

Ponadto wskazać nalery, re ze względu na po-
Eorenie terenu w bezpo[rednim sąsiedztwie Zbą-

szyGskiego ZaEorenia Zamkowego oraz z uwagi 
na wnioski przedstawione przez Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w pi[mie 
nr WN-4153/1215/2008 z dnia 19 grudnia 2008 
roku oraz w pi[mie nr WN-4153/6303/2009 z dnia 
19 papdziernika 2009 roku zasadne jest uzgodnie-
nie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z Wielkopolski Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, zgodnie z art. 17 pkt 7 lit. 
b ustawy oraz art. 106 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego. W przedmiotowym planie wnioski 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków przedstawione na etapie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostaEy nieuwzględnione. 

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.).

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLVIII/554/10 Rady Mia-
sta i Gminy SzamotuEy z dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
w miejscowo[ci Kępa gm. SzamotuEy ｠ Etap I - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XLVIII/554/10 z dnia 28 czerwca 
2010 roku Rada Miasta i Gminy SzamotuEy uchwali-
Ea miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowo-
[ci Kępa gm. SzamotuEy ｠ Etap I.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-

polskiemu wraz z dokumentacją planistyczną dnia 
13 lipca 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5, art. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz prze-
pisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.).

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy, stwierdziE co następuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej dziaEają na podstawie i w granicach prawa. 
Poprzez dziaEanie na podstawie i w granicach pra-
wa w zakresie podejmowania uchwaE przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego rozumieć nale-
ry dziaEanie zgodne z przepisami regulującymi pod-
stawy prawne podejmowania uchwaE; przepisami 
prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego 
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oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę 
podejmowania uchwaE. (por. wyrok WSA w Dodzi 
z dnia 21.01.2009 r. , sygn. akt III SA/Dd 564/08, 
wyrok NSA O/Z we WrocEawiu z dnia 20 kwietnia 
1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098).

W my[l normy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
｠ zwanej dalej ｧustawąｦ - ustalenie przeznaczenia 
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
oraz okre[lenie sposobów zagospodarowania i wa-
runków zabudowy terenu następuje w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Zatem 
obligatoryjnych ustaleG co do przeznaczenia oraz 
okre[lenia sposobu zagospodarowania terenów do-
konuje rada gminy w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego. Ustalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego jako 
aktu prawa miejscowego mają charakter przepisów 
powszechnie obowiązujących i stanowią podstawę 
prawną do wydawania decyzji administracyjnych. 
Tym samym muszą speEniać wymagania stawiane 
aktom prawa miejscowego, oczywi[cie z uwzględ-
nieniem specyfiki przedmiotu regulacji oraz formy.

Przepis art. 15 ww. ustawy okre[liE elementy ob-
ligatoryjne i fakultatywne ustaleG planu miejscowe-
go. W my[l przywoEanego przepisu w planie miej-
scowym, zawierającym czę[ć tekstową i graficzną, 
okre[la się obowiązkowo m.in. przeznaczenie tere-
nów oraz linie rozgraniczające tereny o rórnym prze-
znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzenne-
go, zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, parametry i wskapniki ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki 
intensywno[ci zabudowy, szczególne warunki za-
gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Wymóg 
okre[lenia w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego ustaleG wskazanych w przepisie art. 
15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowani 
przestrzennym, zdaniem organu nadzoru, oznacza 
konieczno[ć ujęcia ich w planie miejscowym, co 
wiąre się z potrzebą ustosunkowania się do kar-
dego zagadnienia wymienionego w przywoEanym 
przepisie. Nie wykonanie dyspozycji omawianego 
przepisu stanowić będzie niewątpliwie naruszenie 
zasady sporządzania planu miejscowego, powodują-
ce w konsekwencji niewarno[ć uchwaEy w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w caEo[ci lub w czę[ci. W my[l przepisu art. 
28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym naruszenie zasad sporządzania planu 
miejscowego (nawet nieistotne), istotne naruszenie 
trybu jego sporządzania, a takre naruszenie wEa[ci-
wo[ci organów w tym zakresie, powodują niewar-
no[ć uchwaEy rady gminy w caEo[ci lub czę[ci. 

W my[l ww. przywoEanego art. 15 ust. 2 pkt 6 
ustawy w planie miejscowym okre[la się obowiąz-

kowo parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w 
§4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 1587) 
- zwanego dalej rozporządzeniem - na mocy które-
go ustalenia dotyczące parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu powinny zawierać w szczególno[ci okre[lenie 
linii zabudowy, wielko[ci powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni dziaEki lub terenu, w tym 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej, a takre 
gabarytów i wysoko[ci projektowanej zabudowy 
oraz geometrii dachu. W przedmiotowym planie dla 
terenów oznaczonych w planie symbolem 15 MW 
brak jest wskapników dotyczących powierzchni za-
budowy, powierzchni biologicznie czynnej jak i kąta 
nachylenia poEaci dachowych. Takre dla terenów 
oznaczonych w planie symbolem 1RM i 3RM nie 
ustalono - poza linią zabudowy ｠ wszystkich wy-
maganych parametrów zabudowy. Ponadto na ry-
sunku planu brak linii rozgraniczających pomiędzy 
poszczególnymi terenami dróg wewnętrznych, tj. 
m. in. pomiędzy terenami 8 KDW a 20 KDW, 19 
KDW, 18 KDW, 17, 6 KDW i innymi, co stanowi 
naruszenie dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy. 

Zgodnie z §4 pkt 9 rozporządzenia ustalenia do-
tyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
powinny zawierać m.in. wskapniki w zakresie ko-
munikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szcze-
gólno[ci ilo[ć miejsc parkingowych w stosunku do 
ilo[ci mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych albo po-
wierzchni obiektów usEugowych i produkcyjnych. 
W uniewarnionym planie miejscowym nie ustalo-
no normatywu dotyczącego miejsc parkingowych 
w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem 
1RM i 3RM oraz terenów MN. Ponadto dla terenu 
oznaczonego w planie symbolem 29 U, 31 U w §3 
pkt 1.7.2. ppkt 2 lit b i pkt 1.7.3 ppkt 2 lit b naka-
zuje się ｧzapewnienie na terenie dziaEki budowlanej 
min 1,0 miejsca parkingowego na 100 m2 obiektuｦ, 
przy czym nie okre[lono czy normatyw odnosi się 
do powierzchni zabudowy, powierzchni urytkowej 
czy ter innej powierzchni.

Podnie[ć równier nalery, ir zgodnie z §8 ust. 2 
rozporządzenia ｧna rysunku planu miejscowego sto-
suje się nazewnictwo i oznaczenia umorliwiające 
jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu 
miejscowego z projektem tekstu planu miejscowe-
go. Do projektu rysunku planu miejscowego doEącza 
się obja[nienia wszystkich urytych oznaczeGｦ. W §3 
pkt 8.3 okre[lono szeroko[ć drogi pieszo ｠ jezdnej 
KX w obszarze 6 MN na 9,00 metrów przy czym na 
rysunku planu szeroko[ć tej drogi zostaEa zwymia-
rowana na 7,00 metrów, co stanowi niewątpliwie 
naruszenie zasady opracowania planu okre[lonej w 
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ww. przepisie. Ponadto na rysunku planu w ramach 
terenu oznaczonego symbolem 29 U zaznaczono 
szrafem rezerwę terenu przewidzianego w studium 
pod komunikację. Oznaczenie to nie zostaEo jednak 
wyja[nione na rysunku.

Stosownie do regulacji art. 15 ust. 2 pkt 8 usta-
wy w planie miejscowym okre[la się takre obo-
wiązkowo szczegóEowe zasady i warunki scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejsco-
wym. Wymogi w tym zakresie precyzuje §4 pkt 8 
rozporządzenia, w my[l którego ustalenia dotyczące 
szczegóEowych zasad i warunków scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci powinny zawierać okre[lenie pa-
rametrów dziaEek uzyskiwanych w wyniku scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci, w szczególno[ci minimal-
nych lub maksymalnych szeroko[ci gruntów dzia-
Eek, ich powierzchni oraz okre[lenie kąta poEorenia 
granic dziaEek w stosunku do pasa drogowego. W 
§3 pkt 1.3 uchwaEy ustalono granice wewnętrz-
nych podziaEów w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej jako postulowane oraz obo-
wiązujące. W §3 pkt 7 ustalono warunki podziaEu 
terenów ｠ MN zgodnie z rysunkiem planu oraz za-
pisem ww. pkt 1.3 a ponadto min. szeroko[ć fron-
tu dziaEki- 21,00m, min. pow. dziaEki 750 m2. Nie 
ulega wątpliwo[ci, ir powyrsze ustalenia nie wyko-
nują dyspozycji ww. przepisów. Nalery podkre[lić, 
re podziaEu nieruchomo[ci dokonuje się stosownie 
do zasad okre[lonych w art. 92 i dalszych ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo[ciami (Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze 
zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu doko-

nywania podziaEów nieruchomo[ci (Dz.U. z 2004 r. 
nr 261 poz. 2663). PodziaEu dokonuje się przy za-
chowaniu odpowiedniej formy i szeregu zasad, któ-
rych nie more speEniać plan miejscowy. Mając na 
uwadze powyrsze zdaniem organu nadzoru organ 
gminy uchwalając przedmiotowy plan dokonaE usta-
leG wykraczających poza dopuszczalną prawem dla 
planu miejscowego materię naruszając tym samym 
zasady sporządzania planu miejscowego. 

Wskazać nalery, re dla wEa[ciwej interpretacji 
ustaleG planu terminy urywane w uchwale powin-
ny być zdefiniowane w przepisach odrębnych bądp 
ter powinny zostać wyja[nione w czę[ci tekstowej 
uchwaEy. W przedmiotowym planie zastosowane 
pojęcia m. in. intensywno[ci zabudowy czy obiektu 
wielkopowierzchniowego nie znajdują wyja[nienia 
w radnych przepisach nadrzędnych jak równier nie 
zostaEy wytEumaczone w uchwale, co more budzić 
istotne wątpliwo[ci interpretacyjne, mogące dopro-
wadzić do braku morliwo[ci wydania wEa[ciwych 
decyzji administracyjnych. 

Mając na uwadze powyrsze wydanie niniejszego 
rozstrzygnięcia jest w peEni uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
za moim po[rednictwem do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLIX/320/2010 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 roku w 
sprawie uchwalenia czę[ciowej zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów dziaEalno[ci gospodarczej w Komornikach w 
rejonie ul. Platynowej ｠ ze względu na istotne naru-
szenie prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Nr XLIX/320/2010 Rady Gminy Komor-
niki z dnia 28 czerwca 2010 roku zostaEa podjęta na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 

 UchwaEa wraz z dokumentacją planistyczną zo-
staEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w 
dniu 19 lipca 2010 roku.

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo przeznacze-
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