
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.206.2014.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 5 maja 2014 r. 

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

1591 z późn. zm.) 

orzekam 

nieważność § 6 ust. 10 pkt 6 lit. d uchwały Rady Miejskiej w Witkowie nr XXXII/307/2014 z dnia 

28 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 689/5, 

41/1, 41/2 położonych w miejscowości Witkowo -ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwała nr XXXII/307/2014 z dnia 28 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 689/5, 41/1, 41/2 położonych 

w miejscowości Witkowo została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 7 kwietnia 2014 roku . 

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1. Ustawy z 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przepisu 

art. 15 i 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.). 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały stwierdził, co następuje: 

 W § 6 ust. 10 pkt 6 lit. d uchwały Rady Miejskiej w Witkowie, ustalono, iż sposób i warunki 

przebudowy sieci elektroenergetycznej określi właściciel sieci ENERGA OPERATOR SA, natomiast koszty 

związane z jej przebudową poniesie podmiot wchodzący w kolizję. 

 Stwierdzić należy, że zamieszczenie ww. zapisów, ustalających jaki podmiot określi sposób i warunki 

przebudowy sieci infrastruktury technicznej oraz wskazujących na kim spoczywać mają jej koszty, stanowi 

przekroczenie zakresu zagadnień, które winien obejmować plan miejscowy. Wskazany zakres został 

określony w art. 15 ustawy, a jego przekroczenie stoi w sprzeczności z celem uchwalania planów, 

określonym w przepisach art. 4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Zgodnie z tymi przepisami ustalenia planu winny ograniczać się do ustalenia przeznaczenia 

terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania 

i warunków zabudowy terenu. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwemdo Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

   

  Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2014 r.
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