
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.291.2014.15 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2014 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) 

orzekam  

nieważność § 4 w zakresie wyrazów „KD-L – tereny dróg publicznych – droga lokalna” oraz 

§ 13 ust. 2 uchwały Nr 446/XLIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Różopole - ze 

względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 8 i 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 

zm.) w związku z uchwałą Nr 71/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości 

Różopole. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 

1 lipca 2014 r. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co 

następuje :   

 Na sesji w dniu 13 czerwca 2014 r. Rada Miejska Gminy Ślesin podjęła uchwałę Nr 446/XLIII/14 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości 

Różopole. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała została podjęta z istotnym 

naruszeniem przepisów prawa.  W § 4 i § 13 ust. 2 badanej uchwały zawarto ustalenia dotyczące drogi 

oznaczonej symbolem „KD-L”, która zlokalizowana jest poza obszarem planu miejscowego. Powyższy zapis 

odnosi się wiec do terenów pozostających poza granicami opracowania planu. Z racji ograniczenia 

obowiązywania zapisów planu do obszaru wyznaczonego na rysunku, stanowiącego integralną część uchwały – 

organ sporządzający plan nie może narzucać żadnych ustaleń dotyczących obszarów wykraczających poza 

granice tego planu.  Ponadto wskazać należy, że w objaśnieniach do rysunku planu zamieszczono 

oznaczenie terenów rolniczych (symbol „R”), których na przedmiotowym rysunku nie wyznaczono oraz dla 

których w treści planu nie zawarto żadnych ustaleń.  Podsumowując stwierdzić należy, iż podjęta przez 

Radę Miejską Gminy Ślesin uchwała zawiera wady prawne, które powodują konieczność wydania niniejszego 

rozstrzygnięcia. 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

Pouczenie: Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 lipca 2014 r.

Poz. 4298
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