
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 261 ｠ 27992 ｠ Poz. 4960

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z pópniejszymi  zmianami)

orzekam

niewarno[ć §8 pkt 4 uchwaEy Nr  LII/376/2010  
Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lipca 2010 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w miejscowo[ci Dąbro-
wa, rejon ul. KraGcowej, dziaEka nr ewid: 510 ｠ ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2010 roku Rada Gminy Dopiewo 
podjęEa uchwaEę  Nr  LII/376/2010 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w miejscowo[ci Dąbrowa, rejon ul. KraGco-
wej, dziaEka nr ewid: 510.

UchwaEa wraz z caEo[cią dokumentacji planistycz-
nej doręczona zostaEa Wojewodzie Wielkopolskiemu 
w dniu  28 papdziernika  2010 roku. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy stwierdziE, co następuje.

UchwaEę podjęto na podstawie art. 20  ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami).

W  §8 pkt 4 przedmiotowej uchwaEy Rada Gminy 
Dopiewo w zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego ustaliEa między innymi zakaz 
lokalizacji wolnostojących stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usEug i sieci teleko-
munikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) ｧmiejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego ... nie 
more ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim 
rozwiązania nie mogą uniemorliwiać lokalizowania 
inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci pu-
blicznej,w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami, 
jereli taka inwestycja jest zgodna z przepisami od-
rębnymiｦ. 

Zgodnie z powyrszym w planach miejscowych 
nie morna ustanawiać zakazów z zakresu Eączno[ci 

publicznej, w tym zakazów dotyczących lokalizacji 
stacji bazowych telefonii komórkowych, a zatem 
nalery stwierdzić, re  wprowadzenie w §8 pkt 4 
uchwaEy ww. zakazu jest niezgodne z zapisami art. 
46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usEug i sieci 
telekomunikacyjnych.

Ponadto organ nadzoru wskazuje, re zgodnie z 
obowiązującym obecnie art. 17 pkt 6  lit.a tiret 5 
ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gmi-
ny uchwaEy o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego występuje między innymi o opinię o 
projekcie planu do Prezesa Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej w zakresie telekomunikacji.

Podobnie wg wcze[niejszego stanu prawnego, 
art. 17 pkt 6 lit. d ustawy, dodany przez art. 70 pkt 
3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwo-
ju usEug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 675) stanowiE, re wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta po podjęciu przez redę gminy uchwaEy 
o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego 
ｧuzyskuje opinie o projekcie planu Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomuni-
kacjiｦ. 

Organ nadzoru stwierdza, re Wójt Gminy Dopie-
wo wystąpiE o opinię do Prezesa Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej pismem z dnia 22 lipca 2010 r., tj. 
po przeprowadzeniu caEej procedury planistycznej, 
wynikającej z art. 17 ustawy, 4 dni przed uchwale-
niem przedmiotowego planu. 

Naruszenie kolejno[ci dokonywania czynno[ci, 
wynikających z art. 17 ustawy, oraz faktyczne 
przedstawienie projektu miejscowego planu Preze-
sowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopiero 12 
sierpnia 2010 r., tj. 18 dni po jego uchwaleniu sta-
nowi naruszenie procedury sporządzania miejsco-
wego planu.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jego 
doręczenia  za po[rednictwem Wojewody Wielko-
polskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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