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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) wkazuję,ir uchwaEa 
Nr XLI/419/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grud-
nia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usEugowo-rzemie[lniczej 
we wsi Mnichowo - dziaEka nr 9/6 - zostaEa wydana 
z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie
UchwaEa Nr XLI/419/09 Rady Gminy Gniezno z 

dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowo-usEugowo-
rzemie[lniczej we wsi Mnichowo-dziaEka 9/6 wraz z 
dokumentacją planistyczną zostaEa doręczona Wo-
jewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 marca 2010 r. 
a uzupeEniona wnioskiem z dnia 18 marca 2010 r. 
(data wpEywu do Urzędu 23 marca 2010 r.).

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/419/09 z dnia 9 grudnia 2009 
roku Rada Gminy Gniezno uchwaliEa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów za-
budowy mieszkaniowo-usEugowo-rzemie[lniczej we 
wsi Mnichowo - dziaEka 9/6.

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 charak-
ter 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 narusze-
niem prawa.

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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