
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 ｠ 10831 ｠ Poz. 1900

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.)

wskazuję,
re uchwaEa Nr XLI/425/09 Rady Gminy Gniezno 

z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Szczytniki Duchowne - dziaEka nr 240/2 zostaEa wy-
dana z naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE
W dniu dnia 9 grudnia 2009 roku rada gminy 

Gniezno uchwaEą Nr XLI/425/09 uchwaliEa miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Du-
chowne - dziaEka nr 240/2.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu 4 marca 2010 roku.

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

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

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, 
zwanego dalej rozporządzaniem) ｧna projekcie ry-
sunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i 
oznaczenia umorliwiające jednoznaczne powiązanie 
projektu rysunku planu miejscowego z projektem 
tekstu planu miejscowegoｦ.

Mając powyrsze na uwadze wskazuję, re na ry-
sunku przedmiotowego planu brak jest oznaczeG 
graficznych odnoszących się do zapisów §3 ust. 
2 pkt 1 niniejszej uchwaEy, o tre[ci ｧ następujące 
oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charak-
ter informacyjny: przebieg istniejących i projekto-
wanych elementów sieci infrastruktury technicznej 
wraz ze strefami oddziaEywaniaｦ.

W tym stanie rzeczy powyrszy zapis §3 ust. 2 pkt 
1 - z uwagi na zakres planu - jest zbędny.

Równocze[nie wskazuję, ir stosownie do tre[ci 
§7 pkt 1 ww. rozporządzenia ｧprojekt rysunku pla-
nu miejscowego powinien zawierać wyrys ze stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obsza-
ru objętego projektem planu miejscowego 

W omawianej uchwale czę[ć graficzna przedmio-
towego planu zawiera wyrys ze studium, na którym 
jednak nie zaznaczono granic obszaru objętego pro-
jektem planu miejscowego.

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

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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