
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 271 ｠ 29018 ｠ Poz. 5348

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.)

wskazuję

re uchwaEa Nr LIII/307/10 Rady Gminy Kapmierz z 
dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kapmierza rejon ul. Konopnickiej i Dolnej zostaEa 
wydana z naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2010 roku Rada Gminy Kap-
mierz podjęEa uchwaEę Nr LIII/307/10 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kapmierza rejon ul. Konopnickiej i Dol-
nej.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wiel-
kopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w 
dniu 22 papdziernika 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie 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 2003 r., Nr 80. poz. 717 
ze zm.).

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

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 10  ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta ogEasza w prasie miejscowej oraz przez ob-
wieszczenie, a takre w sposób zwyczajowo przyję-
ty w danej miejscowo[ci o wyEoreniu projektu planu 

do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed 
dniem wyEorenia i wykEada ten projekt wraz z pro-
gnozą oddziaEywania na [rodowisko do publicznego 
wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje 
w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w 
projekcie planu rozwiązaniami.

Z przedEoronej przez gminę dokumentacji wyni-
ka, re obwieszczenie o wyEoreniu projektu planu do 
publicznego wglądu zostaEo wywieszone na tabli-
cy ogEoszeG w okresie wyEorenia projektu planu do 
publicznego wglądu, z pominięciem wymaganego 
ustawą terminu 7 dni, co stanowi naruszenie trybu 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Jednocze[nie wskazuję, ze w podanym w ogEosze-
niu terminie nie wpEynęEa radna uwaga do wyEoro-
nego projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Ponadto, zgodnie z ustaleniami 
badanego planu, na przedmiotowym terenie nie ma 
morliwo[ci realizacji zabudowy o funkcjach silnie 
oddziaEywujących na otoczenie czy ter rodzących 
konflikty przestrzenne lub spoEeczne, gdyr plan w 
większo[ci dotyczy zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

Wskazane naruszenie prawa okre[lono jako nie-
istotne, stąd orzeczono jak w sentencji.

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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