
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.278.2012.7 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 października 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami)  

orzekam  

nieważność Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 października 2011 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej we 

wsi Janikowo Dolne część dz. nr 18/14 i część działki 18/3 - ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XVI/86/11 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 października 2011 została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 26 lipca 2011 r., uzupełniona wnioskiem z dnia 14 listopada 2011 r., 

o ocenę zgodności z prawem i publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz 

ponownie uzupełniona w związku z prowadzonymi wyjaśnieniami i informacjami przekazywanymi przez 

Wójta Gminy Gniezno w okresie od dnia 4 stycznia 2012 r. do dnia 26 czerwca 2012 r. oraz wyjaśnieniami 

Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie uzyskanymi na wniosek 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r., w dniu 5 września 2012 r.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 

zmianami)  

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje :  

Dla przedmiotowego planu zastosowanie znajdują przepisy ustawy w jej brzmieniu sprzed wejścia 

w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871), stanowiącej w art. 4 ust. 2, że do planów miejscowych 

oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub 

studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. W przypadku omawianego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto 

w dniu 30 listopada 2009 r.  

 W myśl przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie 

określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym, 

zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy, wójt, sporządzając plan miejscowy, uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  
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 W toku analizy materiałów planistycznych wykorzystanych do sporządzenia przedmiotowego planu, 

w tym w szczególności map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisów z ewidencji gruntów, 

stwierdzono, że część działki nr geod. 18/8 (powstałej z podziału działek nr geod. 18/3 i 18/4), objętej 

planem, stanowią lasy (oznaczone jako LsVI) – o powierzchni 0,4992 ha. Informacji tej nie można było 

jednak jednoznacznie zweryfikować na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej 

załącznik do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, z uwagi na brak oznaczenia na niej części 

występujących na działce nr geod. 18/8 użytków gruntowych.  

 W związku z powyższym oraz wskutek braku jednoznacznego wyjaśnienia powstałych nieścisłości 

przez Wójta Gminy Gniezno, Wojewoda Wielkopolski, pismem z dnia 22 sierpnia 2012 r., wystąpił do 

Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie o opinię w tej sprawie.  

 Pismem z dnia 3 września 2012 r., Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

w Gnieźnie, nadesłał skorygowany wyrys i wypis z rejestru gruntów, potwierdzający fakt istnienia na 

działce nr geod. 18/8 klasoużytku leśnego o powierzchni 0,4992 ha, stanowiącego własność osób 

fizycznych.  

 Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że Wójt Gminy Gniezno, przeznaczając omawianą 

część działki nr geod. 18/8 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, winien wystąpić o zgodę na 

przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne do właściwego marszałka województwa, czego – jak 

wynika z dokumentacji prac planistycznych – nie dopełnił.  

 Brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne skutkuje zatem 

istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego poprzez pominięcie wymienionych na wstępie 

czynności wynikających z art. 17 pkt 8 ustawy, a jednocześnie naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 

2 pkt 5 cytowanej ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego.   

 

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek  
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