
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.I.85.2015.2 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 

594 z późn. zm.). 

orzekam 

nieważność części § 13 pkt 4 lit. e) tiret drugie w zakresie wyrazów: „lub usługowego” oraz części 

§ 13 pkt 4 lit. g) w zakresie wyrazów: „budynku usługowego oraz” uchwały Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej 

w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp.w rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ 

Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek - ze względu na istotne naruszenie 

prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Książu Wlkp. w rejonie ul. 

Wiosny Ludów, obręb geodezyjny Książ Wlkp. oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiełczynek 

- została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 2 marca 2015 roku. 

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) 

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

następuje : 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199) w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady 

kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym maksymalną wysokość 

zabudowy. 

W odniesieniu do omawianego planu organ nadzoru stwierdził, że w § 13 pkt 1 uchwały na terenach 

oznaczonych w planie symbolem 2MN/U oraz 3MN/U dopuszczono lokalizację „nie więcej niż jednego 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkaniowo-usługowego w obrębie jednej 

działki budowlanej” oraz „nie więcej niż jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki 

budowlanej”, dla których to rodzajów budynków określono wszystkie wymagane ustawą parametry 

i wskaźniki zabudowy, w tym maksymalną wysokość zabudowy. 

Natomiast w § 13 pkt 4 lit. g) uchwały dopuszczono realizację budynku usługowego jako obiektu 

wolnostojącego, dla którego nie określono maksymalnej wysokości zabudowy. Ponadto w § 13 pkt 4 lit. e) 

tiret drugie uchwały ustalono geometrię dachu dlbudynków usługowych. 
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Jak wynika z ustaleń w § 13 pkt 1 uchwały na terenach oznaczonych w planie symbolem 2MN/U oraz 

3MN/U dopuszczono lokalizację wyłącznie budynków: mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkaniowo-

usługowych oraz garażowych. 

W związku z powyższym organ nadzoru stwierdził wewnętrzną sprzeczność ustaleń treści planu 

zawartych w § 13 pkt 1 z ustaleniami zawartymi w § 13 pkt 4 lit. e) tiret drugie i § 13 pkt 4 lit. g) uchwały 

odnośnie budynków usługowych, a w związku z tym również naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez brak określenia na terenach oznaczonych 

w planie symbolem 2MN/U oraz 3MN/U maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków usługowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

  

  

 

 

 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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