
Projekt

z dnia  3 kwietnia 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR IX/  /2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 
Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego 

z funkcją usługowo - produkcyjną w Piekarach, dz nr ewid. 121/1, 121/2, 128 oraz udzielenia odpowiedzi na 
skargę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Wojewody 
Wielkopolskiego wniesioną pismem z dnia 20 marca 2019 r. na uchwałę Nr  XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno 
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo - produkcyjną w Piekarach, dz nr ewid. 121/1, 121/2, 128, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz kopię zaskarżonej uchwały, stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę o której mowa w §1, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XLIX/335/2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1875 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128, zwany dalej 
„planem”, stwierdzając iż nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego uchwałą Nr 119/XI/2000 Rady Gminy Gniezno z dnia 28.02.2000 r. 
z późn. zmianami.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem o powierzchni 8,28 ha określono na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garażowym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub 
budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych;

2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

3) materiale dachówkopodobnym – należy przez to rozumieć materiał o podobnych walorach estetycznych jak 
dachówka ceramiczna;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym ustala się
usytuowanie budynku z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m okapów, 
gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów i schodów zewnętrznych;

5) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U i 2MN/U;

3) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D;

4) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami 1KDx i 2KDx;

5) tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone symbolami 1E i 2E.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się nakaz lokalizacji zabudowy 
w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;
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2) nakaz zachowania na terenach MN dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakaz zachowania na terenach MN/U dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z położenia w obrębie
występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno.

§ 6. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 
dóbr kultury współczesnej.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dopuszcza się
wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg, 
z uwzględnieniem przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN oraz 6MN ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego oraz 
jednego budynku gospodarczo-garażowego;

3) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo-garażowej w budynku mieszkalnym, lub zblokowania budynku 
gospodarczo-garażowego z budynkiem mieszkalnym;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy 
nie większej niż 50 m2;

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczo-garażowych;

6) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów;

8) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,6, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej;

9) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;

10) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 40% powierzchni działki;

11) na terenie 4MN i 6MN nakaz zagospodarowania zwartą zielenią ciągu zieleni izolacyjnej wskazanego na 
rysunku planu;

12) dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º;

13) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie więcej niż 9,0 m;

14) wysokość budynków gospodarczo-garażowych nie więcej niż 6,0 m;

15) zastosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach pastelowych, szarym i białym oraz w kolorze naturalnym 
materiału ceramicznego, kamienia i drewna;

16) zastosowanie dla dachów dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej, gontu, blachy lub materiału
dachówkopodobnego, w kolorach ceglasto-czerwonym, brązowym lub grafitowym;

17) lokalizację miejsc parkingowych, na terenie działki, w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, 
wliczając w to miejsca w garażu;

18) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 800 m2.

2. Dla terenów 1MN/U i 2MN/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowo-usługowa;

2) na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 
stojącego lub jednego budynku mieszkalno-usługowego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego;
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3) dopuszczenie lokalizacji części gospodarczo-garażowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub 
w budynku mieszkalno-usługowym, lub zblokowania budynku gospodarczo-garażowego z budynkiem 
mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy 
nie większej niż 50 m2;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów;

7) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,6, liczoną jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej;

8) maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki;

9) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 30% powierzchni działki;

10) nakaz zagospodarowania zwartą zielenią ciągu zieleni izolacyjnej wskazanego na rysunku planu;

11) dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º;

12) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub budynków mieszkalno-usługowych nie więcej niż
9,0 m;

13) wysokość budynków gospodarczo-garażowych, nie więcej niż 6,0 m;

14) zastosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach pastelowych, szarym i białym oraz w kolorze naturalnym 
materiału ceramicznego;

15) zastosowanie dla dachów skośnych dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej, gontu blachy 
lub materiału dachówkopodobnego, w kolorach ceglasto-czerwonym, brązowym lub grafitowym;

16) lokalizację miejsc parkingowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny oraz minimum 
2 miejsca na lokal usługowy, wliczając w to miejsca w garażu;

17) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 1000 m².

3. Dla terenów 1KDx i 2KDx ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) tereny ciągu pieszo – jezdnego, o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych.

4. Dla terenów 1E i 2E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację stacji transformatorowej;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych.

§ 9. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem:

1) dla terenów MN:

a) minimalną szerokość frontu działki – 20 m,

b) minimalną powierzchnię działki – 800 m2,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°;

2) dla terenów MN/U:
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a) minimalną szerokość frontu działki – 20 m,

b) minimalną powierzchnię działki – 1000 m2,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°;

2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu
melioracyjnego;

2) nakaz zachowania pasów wolnych od zadrzewień i zakrzewień, dla celów konserwacji, o szerokości 1,5 m 
w obie strony od brzegów rowu położonego poza granicami obszaru objętego planem;

3) nakaz zachowania dla linii elektroenergetycznej napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV, pasa 
technologicznego wolnego od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, o szerokości 15 m od osi linii w obie 
strony;

4) nakaz zachowania dla linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV, pasa 
technologicznego wolnego od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, o szerokości 7,5 m od osi linii w obie 
strony.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:

a) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KD-D i 2KD-D, o szerokości 10,0 m;

b) obsługę komunikacyjną terenów z dróg publicznych klasy dojazdowej 1KD-D i 2KD-D oraz drogi 
znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem,

c) nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
przyłączy do sieci infrastruktury technicznej;

3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrębnych;

4) nakaz zapewnienia dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożarów, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

5) odprowadzanie ścieków komunalnych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: a.z terenów MN, MN/U docelowo do sieci kanalizacji 
deszczowej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ich zagospodarowanie zgodnie 
z ustaleniami przepisów odrębnych,a.z powierzchni utwardzonych dróg poprzez zastosowanie urządzeń
odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

7) dopuszczenie budowy sieci gazowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

8) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw charakteryzujących się najniższymi
wskaźnikami emisyjnymi, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

9) dopuszczenie wprowadzania odnawialnych źródeł energii, wytwarzających energię w celu jej zużycia na 
własne potrzeby, o mocy nieprzekraczającej 100 kW, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych;

10) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z ustaleniami 
przepisów odrębnych;

11) dopuszczenie skablowania istniejących linii elektroenergetycznych, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrębnych;

12) postępowanie z odpadami zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych.
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§ 13. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 25% dla terenów objętych planem.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/335/2018

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 maja 2018 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/335/2018

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 maja 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY GNIEZNO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

TERENÓW BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO Z FUNKCJĄ USŁUGOWO-PRODUKCYJNĄ
W PIEKARACH, DZ. NR EWID. 121/1, 121/2, 128.

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 22 grudnia 2017 r. 
do dnia 12 stycznia 2018 r. W dniu 12 stycznia 2018 roku odbyła się dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) 
uwagi były przyjmowane, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Gniezno 
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. 
ustawy.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/335/2018

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 
ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Gniezno rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami 
terenów, prowadzić będą właściwe jednostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji 
których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą na podstawie przepisów odrębnych.

4. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gniezno.

5. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów 
i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie 
partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.
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Gniezno, …………………. r. 
Sygn. Akt  UG.PP.6721.03.2015 

Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Poznaniu 

ul. Ratajczaka 10/2 
61-815 Poznań 

Skarżący:  
 

Wojewoda Wielkopolski 
al. Niepodległości 16/18 
61-713 Poznań 
Reprezentowany przez 
Radcę prawnego 
Magdalenę Bielawską 
 

Organ: 
 
Rada Gminy Gniezno 
al. Reymonta 9-11 
62-200 Gniezno. 

 
Odpowiedź na skargę 

 
Wniesioną przez Wojewodę Wielkopolskiego reprezentowanego przez radcę prawnego 
Magdalenę Bielawską pismem sygn. akt KN-I-0552.21.2019.22 z 20 marca 2019 r. 
(doręczoną 25 marca 2019 r.), na uchwałę nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 
maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo – produkcyjną w Piekarach, dz. 
nr ewid. 121/1, 121/2, 128. 
 

Uzasadnienie 
 

Na sesji dnia 28 maja 2018 r. Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę nr XLIX/335/2018 w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
jednorodzinnego z funkcją usługowo – produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 
128. 
Organ nadzoru w stosunku do ww. uchwały nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego. Ze 
względu na upływ terminu określonego w art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz .U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) wniósł do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego o stwierdzenie nieważności ww. uchwały w części dotyczącej ustaleń 
odnoszących się do terenów 6MN, 1MN/U, i 2MN/U oraz załącznika nr 1 do tej uchwały (tj. 
części graficznej planu) w części dotyczącej ustaleń odnoszących się do terenów 6MN, 
1MN/U, i 2MN/U oraz zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącego kosztów 
postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/  /2019

Rady Gminy Gniezno

z dnia 5 kwietnia 2019 r.
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przepisanych. 

Na podstawie art 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) organ, którego skarga dotyczy 
przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i 
odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania. 

Z uwagi na powyższe przekazanie skargi wraz z odpowiedzią jest niezbędne celem 
wypełnienia obowiązków nałożonych na organ gminy wyżej wymienioną ustawą. 

 
Stwierdza się, że przedmiotowa skarga jest zasadna, lecz nie wymaga stwierdzenia 
nieważności uchwały w całości.  

 
1. W uzasadnieniu do uchwały w sprawie przedmiotowego planu miejscowego błędnie 

wskazano na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony 
Uchwałą Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012 r., który 
jakoby obowiązywał dotychczas dla przedmiotowego terenu. Dla przedmiotowego 
terenu dotychczas obowiązywał bowiem miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Piekary z funkcją usługowo- 
produkcyjną dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128 (zgodnie z uchwałą Nr  IX/57/2003 Rady 
Gminy Gniezno z dnia 05.09.2003 r.). W § 10 tego planu jest zapis, że zmienia się 
przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Dla gruntów podlegających 
ochronie zmiany dokonuje się na podstawie zgody Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi nr GZ.tr.057-602-493/03 z dnia 31.07.2003 r. oraz zgody Wojewody 
Wielkopolskiego nr RR.IX-77110/86/2003/Gn z dnia 25.08.2003 r. 

2. Przedmiotowy plan miejscowy stanowi zmianę dotychczas obowiązującego planu 
miejscowego. W obowiązującym planie tereny przewidziane pod zainwestowanie 
zostały jedynie w niewielkim stopniu skorygowane i doprecyzowane w zakresie 
parametrów. Od czasu uchwalenia obowiązującego planu miejscowego obowiązujące 
studium dla przedmiotowego terenu nie zostało zmienione. Nowy plan miejscowy 
stanowi zatem jedynie doprecyzowanie i korektę wcześniejszego planu, w którym w 
zakresie terenu dotychczas przeznaczonego pod MU teren zabudowy mieszkaniowej z 
usługami oraz KD teren dróg dojazdowych, zmieniono przeznaczenie na tereny 
1MN/U i 2MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej) wraz z drogą publiczną 
klasy dojazdowej 2KD-D. 
Sporządzona zmiana planu ma na celu jedynie doprecyzowanie zapisów w zakresie 
terenów przewidzianych pod zainwestowanie wraz z układem komunikacyjnym. Na 
terenach dolesień i korytarzy ekologicznych studium dopuszcza zabudowę. 

3. W zakresie terenów 1KDx i 2KDx należy wskazać, że zapisy planu określają 
przeznaczenie tych terenów jako tereny ciągów pieszo-jednych. Plan nie wskazuje 
zatem przeznaczenia tych terenów pod drogi tylko pod ciągi pieszo-jedne.  
Zgodnie zaś z definicją zawartą w art. 6 pkt 9c ustawy o gospodarce 
nieruchomościami celami publicznymi są: wydzielanie gruntów pod publicznie 
dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich 
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urządzanie, w tym budowa lub przebudowa. 
Zwracam uwagę, że w katalogu celów publicznych są zarówno ciągi piesze jak 
i  place, promenady czy bulwary. Na terenach placów, promenad czy bulwarów mogą 
znajdować się zarówno łącznie jak i samodzielnie, ciągi piesze, jak i jezdnie czy nawet 
ulice (bulwar zgodnie z definicją PWN to: 1. «szeroka, wysadzona drzewami ulica 
spacerowa w dużym mieście», 2. «obmurowanie zabezpieczające brzeg rzeczny lub 
morski» lub 3. «ulica nadbrzeżna koło tego obmurowania»). 
Wskazuję jednocześnie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, kolor biały jest zarezerwowany dla publicznych 
terenów komunikacji. Zwracam uwagę również, że Załącznik nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (poz. 1587) określa podstawowe 
barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które należy 
stosować na projekcie rysunku planu miejscowego. Tym samym rozporządzenie to nie 
wskazuje katalogu zamkniętego oznaczeń barwnych, graficznych i literowych na 
rysunku projektu planu miejscowego. Innymi słowy: katalog oznaczeń barwnych, 
graficznych i literowych może być rozszerzony w zależności od potrzeb konkretnego 
planu miejscowego. W przedmiotowym przypadku kolor biały oznaczenia i stosowne 
oznaczenie literowe – KDx, (którego nie ma w katalogu oznaczeń literowych w 
powyższym Załączniku nr 1 do Rozporządzenia) oznacza, że przedmiotowe tereny 
1KDx, 2KDx należy interpretować jako publiczne ciągi pieszo-jezdne. Na marginesie 
jednocześnie wskazuję, że wskazany ciąg nie ma określenia klasy dojazdowej zatem 
nie musi spełniać parametru szerokości 10 m. 
 

 
 
 
Załączniki: 
 

1. Skarga z 20 marca 2019 r. 
2. Odpowiedz na skargę, szt. 2. 
3. Uporządkowane i ponumerowane akta sprawy (uwierzytelnione kserokopie). 

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. Wojewoda Wielkopolski 
 al. Niepodległości 16/18 
 61-713 Poznań 
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 marca 2019 r. (doręczonym dnia 25 marca 2019 r.) Wojewoda Wielkopolski
skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Rady Gminy
Gniezno, skargę na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją

usługowo - produkcyjną w Piekarach, dz nr ewid. 121/1, 121/2, 128, w której wnosi o stwierdzenie
nieważności ww. uchwały w części dotyczącej ustaleń odnoszących się do terenów 6MN, 1MN/U, i
2MN/U oraz załącznika nr 1 do tej uchwały (tj. części graficznej planu) w części dotyczącej ustaleń
odnoszących się do terenów 6MN, 1MN/U, i 2MN/U oraz zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz
skarżącego kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm
przepisanych.

Zgodnie z art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za
pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest
przedmiotem skargi.

Na podstawie art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi organ, którego skarga dotyczy przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi
i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od jej
otrzymania.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może
orzec o wymierzeniu organowi grzywny (art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków
nałożonych na organ gminy wyżej wymienioną ustawą.
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