
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I.4131.2.31.2013.7 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 lipca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz.594) 

wskazuję 

iż uchwała Nr XLIX/606/13 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4  czerwca 2013 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie w rejonie ulic: Polnej 

i Zielnej- została wydana z naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XLIX/606/13 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4  czerwca 2013 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Lusowie w rejonie ulic: Polnej 

i Zielnej została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 10 czerwca 2013 r., a uzupełniona w dniu 

27 czerwca 2013 r.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie 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 2012 r. poz. 647 tj.).  

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

W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzam, co następuje.  

 Zgodnie z przepisami § 7  pkt 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 

164, poz. 1587), stanowiącymi przepisy wykonawcze do ustawy, projekt rysunku planu miejscowego 

powinien zawierać wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z 

oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego.  

 Wskazuję, że granice obszaru objętego przedmiotowym planem wskazane na wyrysie ze studium, 

przebiegają w sposób częściowo niezgodny z granicami planu przyjętymi w załączniku nr 1  do 

przedmiotowej uchwały. Niezgodność dotyczy fragmentu obszaru planu zlokalizowanego w północno - 

wschodniej części opracowania, który nie został ujęty na wyrysie.  

 Biorąc jednakże pod uwagę fakt, że omawiany fragment opracowania, zgodnie z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, podobnie jak 

pozostała część przedmiotowego planu, wchodzi w skład terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

(oznaczonych na rysunku studium symbolem „RP”), uznać należy, że powyższe uchybienie pozostaje bez 

wpływu na treść ustaleń zawartych w planie i nie narusza zasad sporządzania planu, określonych przepisami 

ustawy.  

Biorąc powyższe pod uwagę organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się 

do wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 4619



Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody 

Wielkopolskiego.  

WZ. Wojewoda Wielkopolski  

Przemysław Pacia  

Wicewojewoda Wielkopolski  
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