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Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

wskazuję

ir uchwaEa Nr LV/400/10 Rady Gminy Dopiewo z 
dnia 25 papdziernika 2010 roku w sprawie  uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowo[ci Skórzewo, rejon ul. 
Ks. Kozierowskiego -  zostaEa wydana z  narusze-
niem prawa.

Uzasadnienie
 
UchwaEa Nr LV/400/10 Rady Gminy Dopiewo z 

dnia 25 papdziernika 2010 roku wraz z caEo[cią do-
kumentacji planistycznej zostaEa doręczona Woje-
wodzie Wielkopolskiemu w dniu 22 listopada 2010 
roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE co nastę-
puje:

UchwaEą Nr LV/400/10 Rada Gminy Dopiewo 
uchwaliEa miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w  miejscowo[ci Skórzewo, rejon ul. Ks. 
Kozierowskiego.

Zgodnie z obowiązującym w czasie prowadzenia 
procedury planistycznej, przepisem art. 17 pkt 10 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
ｧogEasza w sposób okre[lony w pkt 1, o wyEoreniu 
projektu planu do publicznego wglądu na co naj-
mniej 7 dni przed dniem wyEorenia...ｦ. Z przedEo-

ronej dokumentacji wynika, ir ogEoszenie o terminie 
wyEorenia projektu planu do publicznego wglądu, 
zarówno w gazecie jak i na tablicy ogEoszeG, zostaEo 
podane do publicznej wiadomo[ci w dniu wyEorenia 
projektu planu do publicznego wglądu, bez uwzględ-
nienia wymaganego ustawą 7- dniowego terminu, 
co stanowi naruszenie trybu sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na względzie, re w podanym w ogEoszeniu 
terminie, nie wpEynęEa radna uwaga do wyEorone-
go projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz to, re zgodnie z ustaleniami 
planu, na przedmiotowym terenie nie ma morliwo-
[ci realizacji zabudowy o funkcjach silnie oddziaEują-
cych na otoczenie, czy ter rodzących konflikty prze-
strzenne lub spoEeczne (plan w większo[ci dotyczy 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), organ 
nadzoru nie stwierdziE niewarno[ci uchwaEy, a jedy-
nie ograniczyE się do wskazania, ir uchwaEę wydano 
z naruszeniem prawa.

W związku z powyrszym orzeczono jak w sen-
tencji.

 
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-

sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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