
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 232 ｠ 24946 ｠ Poz. 4342

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 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVII/430/2010 Rady 
Gminy Dubowo z dnia 10 sierpnia 2010 r. w spra-
wie: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w Wie-
rzycach ｠ dziaEki nr ewid. 83/1, 83/2 ｠ ze względu 
na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwaEa zostaEa podjęta na podsta-
wie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) 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.).  Ww. uchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 16 sierpnia 2010 r.

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem powyrszej uchwaEy stwierdziE, co następu-
je:

Na sesji w dniu 10 sierpnia 2010 r. Rada Gmi-
ny Dubowo podjęEa uchwaEę Nr XXXVII/430/2010 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej w 
Wierzycach ｠ dziaEki nr ewid. 83/1, 83/2.

Zgodnie ze sprawowanym nadzorem przedmioto-
wa uchwaEa zostaEa oceniona w zakresie speEnienia 
wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
rozporządzeG wykonawczych, dotyczących kom-
pletno[ci i zawarto[ci dokumentacji prac planistycz-
nych, prawidEowo[ci wykonania czynno[ci i zacho-
wania trybu sporządzania projektu planu. 

PowoEany w podstawie prawnej przedmiotowej 
uchwaEy przepis art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o sa-
morządzie gminnym stanowi ogólną normę kom-
petencyjną do podejmowania uchwaE w sprawach 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Natomiast mocą art. 20 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powoEa-
nego równier w podstawie prawnej ww. uchwaEy, 
plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdze-
niu jego zgodno[ci z ustaleniami studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, rozstrzygając jednocze[nie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-
nych. Czę[ć tekstowa planu stanowi tre[ć uchwaEy, 
czę[ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia sta-
nowią zaEączniki do uchwaEy.

Organ nadzoru stwierdza, re w dniu 17 lipca 
2010 r. weszEa w rycie ustawa z dnia 7 maja 2010 
r. o wspieraniu rozwoju usEug i sieci telekomunika-
cyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), która mocą art. 
70 znowelizowaEa ustawę z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wprowadzając między innymi zmiany w przepisach 
art. 11 pkt 8, poprzez dodanie lit. k oraz  art. 17 pkt 
6 poprzez dodanie lit. d. 

Z tre[ci zawartej w ww. przepisach wynika obo-
wiązek opiniowania projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego z Prezesem 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie tele-
komunikacji. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu organ 
nadzoru stwierdza, ir obowiązek ten nie zostaE speE-
niony.

Nalery podkre[lić, re wykonanie czynno[ci w 
zakresie zaopiniowania projektu planu z Prezesem 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w konsekwencji 
more wpEynąć na ustalenia w nim zawarte. 

Organ nadzoru zwraca uwagę na fakt, ir uchwaEa 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostaEa podjęta na podstawie upo-
warnienia ustawowego i jest ona aktem prawnym 
powszechnie obowiązującym na obszarze gminy. 

Wymieniona w niniejszym rozstrzygnięciu niepra-
widEowo[ć stanowiąca naruszenie trybu sporządza-
nia planu zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
powoduje konieczno[ć stwierdzenia niewarno[ci 
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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 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVII/431/2010 Rady 
Gminy Dubowo z dnia 10 sierpnia 2010 r. w spra-
wie: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy zagrodowej dla ob-
szaru dziaEki nr ewid. 88/25 w Wierzycach ｠ ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwaEa zostaEa podjęta na pod-
stawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zm.).  

Ww. uchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu 16 sierpnia 2010 r.

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem powyrszej uchwaEy stwierdziE, co następu-
je:

Na sesji w dniu 10 sierpnia 2010 r. Rada Gminy 
Dubowo podjęEa uchwaEę 

Nr XXXVII/431/2010 w sprawie: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy zagrodowej dla obszaru dziaEki nr ewid. 
88/25 w Wierzycach.

Zgodnie ze sprawowanym nadzorem przedmioto-
wa uchwaEa zostaEa oceniona w zakresie speEnienia 
wymogów wynikających z ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
rozporządzeG wykonawczych, dotyczących kom-
pletno[ci i zawarto[ci dokumentacji prac planistycz-
nych, prawidEowo[ci wykonania czynno[ci i zacho-
wania trybu sporządzania projektu planu. 

PowoEany w podstawie prawnej przedmiotowej 
uchwaEy przepis art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o sa-
morządzie gminnym stanowi ogólną normę kom-
petencyjną do podejmowania uchwaE w sprawach 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Mocą natomiast art. 20 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powoEa-
nego równier w podstawie prawnej ww. uchwaEy, 
plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdze-
niu jego zgodno[ci z ustaleniami studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, rozstrzygając jednocze[nie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-
nych. Czę[ć tekstowa planu stanowi tre[ć uchwaEy, 
czę[ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia sta-
nowią zaEączniki do uchwaEy.

W §5 pkt 5 przedmiotowej uchwaEy Rada Gminy 
Dubowo postanowiEa, ir w zakresie zasady ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego ustala się zakaz 
lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej.  

Organ nadzoru stwierdza, re w dniu 17 lipca 
2010 r. weszEa w rycie ustawa z dnia 7 maja 2010 
r. o wspieraniu rozwoju usEug i sieci telekomunika-
cyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), która mocą art. 
70 znowelizowaEa ustawę z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wprowadzając między innymi zmiany w przepisach 
art. 11 pkt 8, poprzez dodanie lit. k oraz art. 17 pkt 
6 poprzez dodanie lit. d. 

Z tre[ci zawartej w ww. przepisach wynika obo-
wiązek opiniowania projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego z Prezesem 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie tele-
komunikacji. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu organ 
nadzoru stwierdza, ir powyrszy obowiązek nie zo-
staE speEniony.

przedmiotowej uchwaEy. 

Mając powyrsze na uwadze orzeczono jak w sen-
tencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem, 
za po[rednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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 z dnia 10 wrze[nia 2010 r.
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sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej dla obszaru 

dziaEki nr ewid. 88/25 w Wierzycach 


