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ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE

Dzialajqe na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

orzekam

niewaznosc § 6 pkt 1 lit. c w zakresie oznaczenia: ,,U-1, UC -1" Uchwaly Nr 576 Rady
Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Przemyslowa - Okolna
- ze wzgl^du na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwalaNr 576 Rady MiastaKoninaz dnia29 maja2013 r. zostala dor^czona Wojewodzie
Wielkopolskiemu w dniu 5 czerwca2013 r.

Jako podstaw^ prawna^ uchwaly powoJano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) w zw. z uchwafy Rady Miasta Konina
Nr 81 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystaj^ienia do sporza^dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Przemyslowej - Okolnej.

Dokonujac oceny zgodnosci z prawem przedmiotowej uchwaty - organ nadzoru
stwierdzil, co niisti-puje:

Na sesji w dniu 29 maja 2013 r. Rada Miasta Konina podjeja uchwat? w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie
ulic Przemyslowej - Okolnej.

W § 6 pkt 1 lit. c uchwaiy, dla terenow zabudowy uslugowej i terenow rozmieszczenia
'V

obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m oraz zabudowy uslugowej,
oznaczonych symbolami ,,U — 1 i UC-1", wramach zasad ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, Rada Miasta Konina nalozyla obowi^zek zachowania
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku na tych terenach, ktory musi bye zgodny
z poziomem halasu dopuszczalnym dla lerenow mieszkaniowo — ushigowych. zgodnie
z przepisami odr^bnymi.
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W ocenie organu nadzoru, Rada Miasta Konina stanowiajc o powyzszym obowia^zku
w sposob istotny naruszyla art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz rozporzajdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.)

Zgodnie z trescia^ art. 114 ust. 1 ww. ustawy przy sporza^dzaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, roznicujac tereny o roznych funkcjach lub roznych
zasadach zagospodarowania, wskazuje si$, ktore z nich naleza, do poszczegolnych rodzajow
terenow, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, tj. do terenow, dia ktorych
wyznaczone zostaty dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku.

W art. 113 ust. 1 tej samej ustawy, ustawodawca zobligowal ministra wlasciwego do spraw
srodowiska do okreslenia w drodze rozporzajdzenia dopuszczalnych poziomow halasu.
Wykonuja.c t£ delegacj^, Minister Srodowiska wydal w dniu 14 czerwca 2007 r.
ww. rozporzajdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku.

W § 1 tego rozporzajdzenia ustalone zostaly zroznicowane dopuszczalne poziomy halasu
okreslone wskaznikami halasu LDWN, LN, Lxeq D i LAeq N dla nastepuj^cych rodzajow terenow
przeznaczonych:

- pod zabudowe_ mieszkaniowq,
- pod szpitale i domy opieki spolecznej,
- pod budynki zwiazane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,
- na cele uzdrowiskowe,
- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- na cele mieszkaniowo-uslugowe.

Analiza powyzszych przepisow prowadzi do jednoznacznego wniosku, ze nie wprowadzaja.
one obowia/ku ochrony akustycznej terenow uslugowych, na ktorych - co istotnie nalezy
podkreslic - Rada Miasta Konina nie dopuscita realizacji funkcji mieszkaniowej.

Zatem w ocenie organu nadzoru, Rada naruszyla ww. przepisy nakladaja^c obowia/ek
ochrony przed halasem, poprzez okreslenie dopuszczalnych poziomow halasu zgodnie
z odr^bnymi przepisami dla terenow wyznaczonych liniami rozgraniczaja^cymi
i oznaczonymi symbolami U-1 i UC-1, ktory to poziom haiasu winien bye zgodny
z poziomem dopuszczalnym dla terenow mieszkaniowo - uslugowych.
Takim dzialaniem Rada ograniczyla sposob uzytkowania ww. terenow, gdyz wprowadzila
ograniczenia akustyczne, ktore nie znajdujq podstawy prawnej w obowia^zuja^cych przepisach.

Z tych wlasnie wzgl^dow stwierdzenie niewaznosci § 6 pkt 1 lit. c w zakresie oznaczenia:
,,U-1. UC -1" Uchwaly Nr 576 Rady Miasta Konina jest konieczne i uzasadnione.

Niezaleznie od powyzszego, w odniesieniu do zasad sporz^dzania planu
zagospodarowania przestrzennego, organ nadzoru wskazuje, co nast^puje:

- w § 2 pkt 5 lit. a) ocenianej uchwaly, jako oznaczenie graficzne na rysunku planu
maj^ce charakter informacyjny Rada Miasta Konina ustalila ,,drogi poza obszarem
planu", ktorych na rysunku planu nie zamiescila, a takze

- w § 6 pkt 1 lit. b tiret pierwszy tej samej uchwaly Rada omylkowo powolala § 12 ust.
1 pkt 2 zamiast § 13 ust. 1 pkt 2.



Wskazane uchybienia nie naruszajq. prawa w sposob istotny, z tego wzgl^du nie zachodzi
koniecznosc stwierdzania ich niewaznosci.

W tym stanie sprawy orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie
Niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze moze bye zaskarzone do Wojewodzkiego

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodnosci z prawem, w terminie 30 dni od daty
jcgo dor^czenia, za posrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
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1. Rada Miasta Konina
2. Prezydent Miasta Konina


