
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 134 ｠ 14775 ｠ Poz. 2567

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

orzekam
niewarno[ć uchwaEy Nr XLIII/283/10 Rady Miasta 

i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu miejscowo-
[ci Dolsk - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie
UchwaEa Nr XLIII/283/10 Rady Miasta i Gminy 

Dolsk z dnia 31 marca 2010 r. wraz z caEo[cią do-
kumentacji planistycznej zostaEa doręczona Woje-
wodzie Wielkopolskiemu w dniu 16 kwietnia 2010 
roku. Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. l ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz w związku z uchwaEą Rady Miasta i 
Gminy Dolsk nr XX/119/08 z dnia 26 marca 2008 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu miejscowo[ci Dolsk uchwaEą 
Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXXVIII/243/09 z 
dnia 28 papdziernika 2009 r. zmieniającą uchwa-
Eę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu miejscowo[ci Dolsk.

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

Wyrej wymienioną UchwaEą zostaEa uchwalona 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu miejscowo[ci Dolsk.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy ｧw planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabudowyｦ. 
Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w §4 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz.U. Nr 163, poz. 1587), który to przepis 
stanowi, re ｧustalenia dotyczące paramentów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu powinny zawierać w szczególno-
[ci okre[lenie linii zabudowy, wielko[ci powierzchni 

zabudowanej w stosunku do powierzchni dziaEki lub 
terenu, w tym udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej, a takre gabarytów i wysoko[ci projektowanej 
zabudowy oraz geometrii dachuｦ.

W odniesieniu do przedmiotowego planu organ 
nadzoru stwierdziE, re brakuje ustalenia parametru 
wysoko[ci zabudowy dla budynków usEugowych, 
których budowę dopuszcza się na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zapisy §14 
ust. 2 uchwaEy okre[lają dla budynków usEugowych 
takie wskapniki zabudowy jak: powierzchnię zabu-
dowy, udziaE powierzchni biologicznie czynnej, kąt 
nachylenia poEaci dachowych i kubaturę budynku, 
nie okre[laj ą jednak dopuszczalnej wysoko[ci bu-
dynku usEugowego.

Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia w projekcie 
planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i ozna-
czenia umorliwiające jednoznaczne powiązanie pro-
jektu rysunku planu miejscowego z projektem tek-
stu planu miejscowego.

W przedmiotowej uchwale stwierdzono narusze-
nie powyrszego przepisu w odniesieniu do ustaleG 
dotyczących obowiązującej i nieprzekraczalnej linii 
zabudowy.

W §14 ust. 4 pkt 1 uchwaEy ustalono obowiązu-
jącą linię zabudowy ｧw odlegEo[ci 6 m od granic 
dziaEek wzdEur dróg gminnych KDG1, KDG2, KDG3, 
KDG4 - zgodnie z rysunkiem planuｦ, przy czym na 
rysunku planu obowiązująca linia zabudowy jest 
wyznaczona wzdEur dróg KDG2, KDG3 i KDG4.

Analogicznie sytuacja przedstawia się w odniesie-
niu do zapisów pkt 2 powyrszego paragrafu, doty-
czącego ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy 
ｧw odlegEo[ci 6 m od granic dziaEek wzdEur dróg 
gminnych KDG1, KDG2, KDG3, KDG4 - zgodnie 
z rysunkiem planuｦ, przy czym na rysunku planu 
nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczono tylko 
wzdEur dróg KDGHKDG3.

Naruszenie powyrszego przepisu rozporządze-
nia stwierdzono równier w odniesieniu do zapisów 
uchwaEy dotyczących podziaEów nieruchomo[ci. W 
§7 pkt 3 uchwaEy okre[lono linie podziaEu nierucho-
mo[ci jako obowiązujące, natomiast na rysunku pla-
nu granice dziaEek ewidencyjnych oznaczono jako 
projektowane.

Ponadto nalery zwrócić uwagę na wymienione w 
§5 uchwaEy definicje takich terminów jak: kondy-
gnacja (pkt 10), kondygnacja nadziemna (pkt 11), 
powierzchnia terenu biologicznie czynnej (pkt 12), 
wysoko[ci budynku (pkt 13), front dziaEki (pkt 15).

Powyrsze pojęcia są zdefiniowane przez przepisy 
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prawa powszechnie obowiązującego i nie zasadne 
jest ich powtarzanie w uchwale w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego tym bardziej, re pojęcia kondygnacji, kondy-
gnacji nadziemnej czy wysoko[ci budynku zostaEy 
w uchwale zdefiniowane w sposób inny nir jest 
to unormowane w nadrzędnych aktach normatyw-
nych.

Nalery podkre[lić, re uchwaEa w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zostaEa podjęta na podstawie upowarnienie 
ustawowego i jest ona aktem prawnym powszech-
nie obowiązującym na obszarze gminy. Stąd ter 
zapisy uchwaEy powinny odpowiadać wymogom, 
jakie stawiane są przepisom powszechnie obowią-
zującym. Ustalenia miejscowego planu nie mogą 
pozostawać w sprzeczno[ci z aktami prawnymi 
wyrszego rzędu. Przepisy gminne nie mogą takre 
zawierać powtórzeG ustawowych, ani ter ich mo-
dyfikować lub uzupeEniać, gdyr jest to niezgodne z 
zasadami legislacji. Zasadą prawną jest bowiem, re 
uchwaEa rady gminy nie more regulować jeszcze raz 
tego, co zostaEo jur wcze[niej przez ustawodawcę 

unormowane i co stanowi przepis prawa powszech-
nie obowiązujący (zgodnie z §149 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie zasad techniki prawodawczej - Dz.U. z 
2002 r. nr 100 poz. 908). Regulowanie przez gmi-
nę jeszcze raz tego, co zostaEo jur zamieszczone w 
pródle powszechnie obowiązującego prawa narusza 
porządek prawny w stopniu istotnym. UchwaEy po-
dejmowane przez organy samorządowe muszą za-
wierać sformuEowania jasne, uniemorliwiające sto-
sowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawe 
luzu interpretacyjnego (Wyrok WSA w Opolu z dnia 
18.12.2007 r. II SA/Op 492/07).

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

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

DziaEając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

orzekam
niewarno[ć uchwaEy Nr XXXIV/314/2010 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. w 
sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czysto[ci 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew - ze 
względu na istotne naruszenie prawa

UZASADNIENIE
UchwaEa Nr XXXIV/314/2010 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 25 marca 2010 r. zostaEa doręczo-
na Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 kwietnia 
2010 r.

Jako podstawę prawną powoEano przepis art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 
wrze[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze 
zm.).

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze-
[nia 1996 r. o utrzymaniu czysto[ci i porządku w 

gminach regulamin okre[la szczegóEowe zasady 
utrzymania czysto[ci i porządku na terenie gminy 
dotyczące:

1. wymagaG w zakresie utrzymania czysto[ci i po-
rządku na terenie nieruchomo[ci obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selek-
tywnego zbierania i odbierania odpadów komunal-
nych, w tym powstających w gospodarstwach do-
mowych odpadów wielkogabarytowych, zurytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zurytych 
baterii i zurytych akumulatorów oraz odpadów z re-
montów,

b) uprzątanie bEota, [niegu, lodu i innych zanie-
czyszczeG z czę[ci nieruchomo[ci sEurących do 
urytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych 
poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2. rodzaju i minimalnej pojemno[ci urządzeG prze-
znaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomo[ci oraz na drogach publicznych, 
warunków rozmieszczania tych urządzeG i ich utrzy-
mania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) [redniej ilo[ci odpadów komunalnych wytwa-
rzanych w gospodarstwach domowych bądp w in-
nych pródEach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeG,
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