
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK-I.4131.620.2014 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim 

Na podstawie art. 86 i 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 28 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647, zm.: poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, z 2014 r. poz. 768, 379) 

stwierdzam nieważność: 

uchwały nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa 

Łódzkiego, w części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 U. 

Uzasadnienie 

W dniu 13 listopada 2014 r. Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim podjęła uchwałę nr LII/393/2014 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Kon-

stantynowa Łódzkiego, która została zbadana pod względem zgodności z prawem, a o prowadzonym postępo-

waniu organ gminy został powiadomiony zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 3 grudnia 2014 r. 

(znak PNK.I-4131.620.2014). 

W wyniku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa zmiana Planu, 

w zakresie ustaleń dotyczących terenu o symbolu 1 U, została uchwalona z naruszeniem zasad sporządzania 

aktu planistycznego. 

Przez zasady sporządzania planu miejscowego należy rozumieć wartości i merytoryczne wymogi kształto-

wania polityki przestrzennej, a więc zawartość aktu planistycznego, jego merytoryczne ustalenia, jak również 

standarty dokumentacji planistycznej. W przypadku planu miejscowego, jego przedmiot, a więc ustalenia me-

rytoryczne określa art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudo-

wy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procen-

towy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wyso-

kość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. 

Po przeprowadzeniu analizy w zakresie ustaleń zmiany Planu, organ nadzoru stwierdził, że dla terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 1 U (tereny zabudowy usługowej), ustalono między innymi jako przezna-

czenie podstawowe, obiekty magazynów i składów oraz obiekty produkcyjne. Nie określono jednak dla tych 

obiektów maksymalnej wysokości zabudowy, co stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 

Nr 164, poz. 1587). 

Mając na uwadze, iż obiekty magazynów, składów, jak również obiekty produkcyjne pełnią w ocenie orga-

nu nadzoru odrębną funkcję od zabudowy usługowej, nie można przyjąć wyjaśnień Przewodniczącego Rady 

Miejskiej, iż ww. obiekty należy traktować jako obiekty wchodzące w skład zabudowy usługowej. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku naruszenia zasad sporządzania aktu planistycznego, ustawodaw-

ca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Oznacza to, że każde naruszenie zasad 

sporządzania planu miejscowego skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub części. 

Z tych też względów, stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należało orzec jak na 

wstępie. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

(90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia dorę-

czenia. 

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach. 

  

 Wojewoda Łódzki 

Jolanta Chełmińska 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. 
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