
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 149 ｠ 16548 ｠ Poz. 2860

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

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr LVIII/422/10 Rady Gmi-
ny Duszniki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar poEorony w 
poEudniowo-wschodniej czę[ci Mie[cisk - ze wzglę-
du na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2010 roku Rada Gminy Duszniki 
podjęEa uchwaEę Nr LVIII/422/10 w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego obszar poEorony w poEu-
dniowo-wschodniej czę[ci Mie[cisk.

UchwaEa wraz z dokumentacją planistyczną zosta-
Ea doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 
7 maja 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepi-
sów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru  stwierdziE, co nastę-
puje:

Rada Gminy Duszniki podejmując uchwaEę Nr 
LVIII/422/10 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącego obszar poEorony w poEudniowo-wschodniej 
czę[ci Mie[cisk, uchwaliEa w §20 ustalenia dla tere-
nów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1 KDW do 8 KDW. 

W toku sprawdzenia prawidEowo[ci procesu pla-
nistycznego zaskarronej uchwaEy stwierdzono brak 
zgodno[ci tre[ci uchwaEy w zakresie §20 pkt 2 lit. b 
tiret pierwsze i tiret czwarte z rysunkiem planu. Za-
pisy uchwaEy dotyczące terenu drogi 1 KDW ustala-
ją jej szeroko[ć w liniach rozgraniczających na 10,0 
m, natomiast na rysunku planu droga 1 KDW zwy-
miarowana jest na 10,0 m i 12,0 m. Natomiast zapi-
sy uchwaEy dotyczące terenu drogi 7 KDW ustalają 
jej szeroko[ć w liniach rozgraniczających na od 6,0 

m do 10,0 m podczas gdy na rysunku planu szero-
ko[ć rzeczonej drogi przedstawiono w wymiarach 
od 6,0 m do 12,0 m. W ocenie organu nadzoru sta-
nowi to istotne naruszenie §8 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 
U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587), zgodnie z którym 
na rysunku planu miejscowego stosuje się nazew-
nictwo i oznaczenia umorliwiające jednoznaczne 
powiązanie rysunku planu miejscowego z tekstem 
planu miejscowego.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 1 usta-
wy w planie miejscowym okre[la się obowiązkowo 
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające te-
reny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach 
zagospodarowania. Ustalenia planu w tym zakresie 
winny być sformuEowane w sposób pozwalający na 
jednoznaczne stosowanie jego zapisów, zwEaszcza 
w kontek[cie morliwo[ci realizacji okre[lonych in-
westycji, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Tymczasem na rysunku planu brak jest li-
nii rozgraniczających pomiędzy terenami dróg we-
wnętrznych, dla których zgodnie z zapisami §20 
uchwaEy ustalono rórne zasady zagospodarowania. 
Linii rozgraniczających na rysunku planu brakuje 
m.in. pomiędzy terenami 1 KDW a 7 KDW i 8 KDW, 
między terenami 2 KDW a 7 KDW i 8 KDW, między 
terenami 3 KDW a 7 KDW i 8 KDW, między tere-
nami 4 KDW a 7 KDW i 8 KDW, między terenami 
5 KDW a 7 KDW i 8 KDW oraz między terenami 6 
KDW a 7 KDW i 8 KDW.

Mając powyrsze na względzie, w ocenie orga-
nu nadzoru, podjęcie przez Radę Gminy Duszniki 
uchwaEy Nr LVIII/422/10 z dnia 4 maja 2010 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
poEorony w poEudniowo-wschodniej czę[ci Mie[cisk 
stanowi istotne naruszenie prawa wskazane w art. 
28 ust. 1 ustawy, skutkujące konieczno[cią wy-
dania rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego 
niewarno[ć przedmiotowej uchwaEy.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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