
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 99 ｠ 10742 ｠ Poz. 1880, 1881

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z pópn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się nazwę rondu usytuowanemu u 
zbiegu ulic Reymonta, Melchiora WaGkowicza i 
Wodnej ｠ ks. MieczysEawa Kutznera.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po 14 dniach od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Ryszard Taciak

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam nie-
warno[ć §3 ust. 1 pkt 5 oraz §8 ust. 3 uchwaEy Nr 
XLI/418/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów za-
budowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - dziaEka 
nr 9/2 - ze względu na istotne naruszenie prawa

Uzasadnienie

UchwaEa Nr XLI/418/09 Rady Gminy Gniezno z 
dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Mnichowo - dziaEka nr 9/2 wraz z dokumentacją 
planistyczną zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu w dniu 20 stycznia 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 30 
ust. 6 oraz art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zmianami).

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

UchwaEą Nr XLI/418/09 z dnia 9 grudnia 2009 
roku Rada Gminy Gniezno uchwaliEa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabu-
dowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - dziaEka nr 
9/2.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, granice obsza-
ru objętego projektem planu wyznacza się na za-
Eączniku graficznym do uchwaEy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu. Granice obszaru 
objętego projektem planu ustanawiają obszar, dla 
którego okre[la się ustalenia planistyczne zawarte 
w czę[ci tekstowej i graficznej planu.

Zapisy §8 ust. 3 uchwaEy ustalają, re ｧw liniach 
rozgraniczających terenów dróg publicznych winny 
być lokalizowane wszelkie urządzenia infrastruktury 
komunikacyjnej i sieciowej oraz zadrzewienia przy-
uliczneｦ.

Nalery stwierdzić, re na terenie objętym planem 
nie wyznaczono obszarów pod drogi publiczne.

Ponadto powyrsze ustalenia odnoszą się do tere-
nów znajdujących się poza granicami opracowanego 
planu. Wprowadzenie do uchwaEy w sprawie planu 
ustaleG wykraczających poza teren objęty granicami 
planu stanowi naruszenie zasad sporządzania planu.

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy-
maganego projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) 
na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje 
się nazewnictwo i oznaczenia umorliwiające jedno-
znaczne powiązanie projektu rysunku planu miej-
scowego z projektem tekstu planu miejscowego.

W odniesieniu do przedmiotowego planu organ 
nadzoru stwierdziE, re na rysunku brakuje oznaczeG 
graficznych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 
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Poz. 1881, 1882
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 99 ｠ 10743 ｠

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) wskazuję, ir uchwaEa 
Nr XLI/420/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grud-
nia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu za-
budowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - dziaEka 
nr 9/12 - zostaEa wydana z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Nr XLI/420/09 Rady Gminy Gniezno z 
dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Mnichowo - dziaEka nr 9/12 wraz z dokumentacją 
planistyczną zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu w dniu 4 marca 2007 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz,717 ze 
zmianami).

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

UchwaEą Nr XLI/420/09 z dnia 9 grudnia 2009 
roku Rada Gminy Gniezno uchwaliEa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabu-
dowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - dziaEka nr 
9/12.

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy-
maganego projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) 
na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje 
się nazewnictwo i oznaczenia umorliwiające jedno-
znaczne powiązanie projektu rysunku planu miej-
scowego z projektem tekstu planu miejscowego.

Organ nadzoru stwierdziE, re w odniesieniu do 
przedmiotowego planu na rysunku brakuje oznaczeG 
graficznych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 
I §3 ust. 2 pkt 1 uchwaEy o tre[ci: ｧnastępujące 
oznaczenia graficzne na rysunku planu mają cha-
rakter informacyjny przebieg istniejących i projekto-
wanych elementów sieci infrastruktury technicznej 
wraz ze strefami oddziaEywaniaｦ.

Powyrszy zapis §3 ust. 2 pkt 1 - z uwagi na za-
kres planu - jest zbędny.

Ponadto zgodnie z §7 pkt 1 rozporządzenia ｧpro-
jekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać 
wyrys ze studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem 
granic obszaru objętego projektem planu miejsco-
wegoｦ.

Czę[ć graficzna przedmiotowego planu zawiera 
wyrys ze studium, na którym jednak nie zaznaczono 
granic obszaru objętego projektem planu miejsco-
wego.

Biorąc powyrsze pod uwagę organ nadzoru nie 
stwierdziE niewarno[ci uchwaEy, a jedynie ograni-
czyE się do wskazania, ir uchwaEę podjęto z naru-
szeniem prawa.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-

I §3 ust. 1 pkt 5, w którym napisano, re obowią-
zujące ustalenia planu dotyczące klasyfikacji dróg 
publicznych przedstawiono na rysunku planu.

Zgodnie z §7 pkt 1 rozporządzenia ｧprojekt planu 
miejscowego powinien zawierać wyrys ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru ob-
jętego projektem planu miejscowegoｦ.

Czę[ć graficzna przedmiotowego planu zawiera 
wyrys ze studium, na którym jednak nie zaznaczono 
granic obszaru objętego projektem planu miejsco-
wego.

Wskazuję, re zapisy zawarte w §3 ust. 2 lit. ｧaｦ 
i lit. ｧbｦ o tre[ci: ｧnastępujące oznaczenia graficz-
ne na rysunku planu mają charakter informacyjny: 
przebieg istniejących i projektowanych elementów 
sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefami od-

dziaEywania.ｦ - z uwagi na zakres planu - są zbędne.
Organ nadzoru zwraca uwagę na konieczno[ć 

przestrzegania zasad techniki prawodawczej przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Biorąc powyrsze pod uwagę 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.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

(-) PrzemysEaw Pacia
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