
UCHWAŁA NR LIV/481/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XLIX/451/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 
270 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargę Wojewody 
Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/451/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 listopada 
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) - 
część II z wnioskiem o oddalenie skargi. 

§ 2. 

Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Swarzędza do: 

1) przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Poznaniu; 

2) występowania w tej sprawie w imieniu Gminy Swarzędz przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym; 

3) udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Swarzędz, dnia 25 lutego 2014 r.

Odpowiedź na skargę 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Poznaniu

ul. Ratajczaka 10/12

61-815 Poznań

Znak: UM.06897.2014

Organ administracyjny: Rada Miejska w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Skarżący:

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

reprezentowany przez r.pr. Anetę Molenda-Poślednik

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu nr Nr XLIX/451/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) –

część II

Na podstawie art. 54 §  2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed

sądami  administracyjnymi  (tekst  jednolity:  Dz.  U  z  2012  r.  poz.  270  ze  zm.)  w  imieniu  Rady

Miejskiej  w  Swarzędzu  przekazuję  skargę  Wojewody  Wielkopolskiego,  doręczonej  w  dniu

21 lutego 2014 r. wnosząc o oddalenie przedmiotowej skargi w całości.

Uzasadnienie

W dniu 26 listopada 2013 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XLIX/451/2013

w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/481/2014

z dnia 25 lutego 2014 r.
Rady Miejskiej w Swarzędzu
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centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) – część II.  W dniu 10

lutego  2014  r.  pod  poz.  837  ww.  uchwała  została  opublikowana  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

W  dniu  21  lutego  2014  r.  do  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  wpłynęła  skarga  Wojewody

Wielkopolskiego  na  ww.  uchwałę.  W  przedmiotowej  skardze  Skarżący  zarzucił  organowi

naruszenie  art.  15  ust.  2  pkt  1  i  6  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), w związku z

§ 4  pkt  1  i  6  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  sierpnia  2003  roku  w sprawie

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U,. Nr

164,  poz.  1587),  poprzez  ustalenie  maksymalnej  wysokości  i  liczby  kondygnacji  budynku

usługowego w sytuacji ustalenia na tym terenie zakazu lokalizacji budynków usługowych. Skarżący

wnosi  o  stwierdzenie  nieważności  §  13  ust.1  pkt  14  lit.  c  w  zakresie  wyrazów  „budynku

usługowego” oraz § 13 ust. 1 pkt 15 lit. c uchwały nr XLIX/451/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z

dnia 26 listopada 2013 r. oraz zasądzenia na ich rzecz kosztów postępowania.

Ze stanowiskiem Skarżących nie sposób się zgodzić.

Zaskarżona  uchwała  w  § 13  ust.1  pkt  5  zawiera,  co  prawda,  zakaz  lokalizacji  budynków

usługowych, jako odrębnych wolnostojących obiektów, jednak w § 13 ust. 1 ustala się możliwość

lokalizacji na wskazanych terenach budynków mieszkalno-usługowych (§ 13 ust.1 pkt 2). 

Skarga podnosi kwestię sprzeczności pomiędzy treścią ww. zapisów, a treścią ustaleń zawartych w

zaskarżanych   punktów  uchwały,  w  których  określa  się  wysokość  budynku  usługowego  do

1 kondygnacji (§ 13 ust. 1 pkt 14 lit. c) oraz poziom okapu na wysokości 4 m (§ 13 ust. 1 pkt 15 lit.

c). 

Zaznaczyć należy zapisów tych nie należy interpretować w oderwaniu od reszty uchwały,  a w

szczególności § 13. Połączenie zaskarżanych zapisów z treścią § 13 ust. 1 pkt 14 lit. a i § 13 ust. 1

pkt 14 lit.  b,  wyklucza sprzeczność. W zamiarze organu sporządzającego miejscowy plan było

dopuszczenie lokalizacji funkcji usługowej na tych terenach na dwa różne sposoby:

1. jako  część  wewnętrzna  budynku  mieszkalnego  i  wówczas  taki  budynek  może  mieć

wysokość 2 kondygnacji lub opcjonalnie 3 kondygnacje,

2. jako  część  dobudowana (nie  samoistna,  nie  wolnostojąca)  do  budynku  mieszkalnego  i

wówczas część usługowa dobudowana może mieć wysokość 1 kondygnacji z okapem na

wysokości 4 m.

W  każdym  z  ww.  przypadków  ma  zastosowanie  treść  §  13  ust.  1  pkt  6,  który  stanowi,  że

powierzchnia całkowita funkcji  usługowej nie może być większa od 35% powierzchni całkowitej

budynku oraz treść § 13 ust.  1 pkt 12, zgodnie z którym ustala się maksymalna powierzchnię

zabudowy jako 30% powierzchni działki budowlanej.

Reasumując,  w  opinii  organu  w rozpoznawanej  sprawie  Skarżący  nie  wykazali,  że  doszło  do
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naruszenia prawa w związku z podjętą uchwałą.

Mając powyższe uwagi na względzie wnoszę jak w petitum pisma.

W załączeniu:

1. Skarga Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2014 r. (data doręczenia: 21 lutego

2014 r.)

2. Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu 26 listopada 2014 r. Nr XLIX/451/2014 w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną

część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) - część II .

3. Dokumentacja planistyczna;

4. Odpis odpowiedzi na skargę z ww. załącznikami.
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Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 21 lutego 2013 r. wpłynęła skarga na uchwałę 

Rady Miejskiej w Swarzędzu nr Nr XLIX/451/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część 
obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) - część II skierowana przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

W przedmiotowej skardze Skarżący zarzucił organowi naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 1 i 
6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), w związku z § 4 pkt 1 i 6 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U,. Nr 164, poz. 1587) poprzez 
ustalenie maksymalnej wysokości i liczby kondygnacji budynku usługowego w sytuacji 
ustalenia na tym terenie zakazu lokalizacji budynków usługowych. Skarżący żądają 
stwierdzenia nieważności § 13 ust.1 pkt 14 lit. c w zakresie wyrazów „budynku usługowego” 
oraz § 13 ust. 1 pkt 15 lit. c uchwały nr XLIX/451/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 
listopada 2013 r. oraz zasądzenia na ich rzecz kosztów postępowania. 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. poz. 270 ze zm.) Rada Miejska 
w Swarzędzu jest zobligowana do przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy 
i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Wobec 
powyższego konieczne jest podjęcie uchwały o skierowaniu odpowiedzi na przedmiotową 
skargę.
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