
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 ｠ 10832 ｠ Poz. 1901

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam
niewarno[ć uchwaEy Nr XLI/424/09 Rady Gmi-

ny Gniezno z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
we wsi Szczytniki Duchowne - dziaEka nr 69/3 - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
W dniu dnia 9 grudnia 2009 roku rada gminy 

Gniezno uchwaEą Nr XLI/424/09 uchwaliEa miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Du-
chowne - dziaEka nr 69/3.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu wraz z dokumentacją planistyczną dnia 4 
marca 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.) oraz przepisu art. 20 ust. 1 usta-
wy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.).

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy stwierdziE, co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), granice 
obszaru objętego projektem planu wyznacza się na 
zaEączniku graficznym do uchwaEy o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu. Granice obsza-
ru 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.

Powyrsze ustalenia odnoszą się do terenów znaj-
dujących się poza granicami opracowanego planu. 
Wprowadzenie do uchwaEy w sprawie planu ustaleG 
wykraczających poza teren objęty granicami planu 
stanowi naruszenie zasad sporządzania planu.

Zgodnie natomiast z §8 ust. 2 Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587) na projekcie rysunku planu miejscowego 
stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umorliwiają-
ce jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu 
miejscowego z projektem tekstu planu miejscowe-
go.

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzam, re na rysunku brak jest oznaczeG graficznych 
odnoszących się do zapisów §3 ust. 1 pkt 5, w 
którym napisano, re Obowiązujące ustalenia planu 
dotyczące klasyfikacji dróg publicznych przedsta-
wiono na rysunku planu.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do 
zapisów §3 ust.2 lit. a uchwaEy, o tre[ci ｧnastępują-
ce oznaczenia graficzne na rysunku planu mają cha-
rakter informacyjny: przebieg istniejących i projekto-
wanych elementów sieci infrastruktury technicznej 
wraz ze strefami oddziaEywania.ｦ

Ponadto w §13 pkt 1 przedmiotowej uchwaEy 
okre[lono ｧszeroko[ć dróg w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu; przy czym mini-
malna szeroko[ć nowo projektowanych odcinków 
dróg oznaczonych symbolem przeznaczenia KDW 
wynosi 10 mｦ.

Natomiast na rysunku planu szeroko[ć projekto-
wanego odcinka drogi KDW zwymiarowano na 6,0 
m.

Niezgodno[ć czę[ci tekstowej planu z czę[cią gra-
ficzną stanowi naruszenie zasad sporządzenia planu 
miejscowego okre[lonych w §8 ust. 2 rozporządze-
nia w sprawie wymaganego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z §7 pkt 1 rozporządzenia ｧprojekt rysun-
ku planu miejscowego powinien zawierać wyrys ze 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy z oznaczeniem granic ob-
szaru objętego 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.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
za moim po[rednictwem do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

(-) PrzemysEaw Pacia
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z dnia 25 marca 2010 r.


