
Poz. 5476
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 274 ｠ 29355 ｠

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.)

Orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr L/271/2010 
Rady Miasta LuboG z dnia 21 papdziernika 2010 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta LuboG - ,,Sta-
ry LuboGｦ - ze względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 21 papdziernika 2010 roku Rada Miasta 
LuboG uchwaEą Nr L/271/2010 uchwaliEa zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta LuboG - ,,Stary LuboGｦ.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu wraz z dokumentacją planistyczną dnia 
28 papdziernika 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz przepisu art. 20 
ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pópn. zm.).

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

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
ｧplan miejscowy uchwala rada gminy (ｫ) rozstrzy-
gając jednocze[nie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznychｦ.

Stosownie natomiast do tre[ci  przepiu art. 7 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.) zadania wEasne gminy obejmują 
w szczególno[ci sprawy wodociągów i zaopatrzenia 
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania [cie-
ków komunalnych, a takre utrzymania czysto[ci 

i porządku oraz urządzeG sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-
trzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

 W zaEączniku nr 3 do badanej uchwaEy dotyczącym 
sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania ustalono, ir 
nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, komunikacji, inrynierii, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy. Powyrsze stwierdzenie 
znajduje uzasadnienie w prognozie skutków finan-
sowych, uchwalania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta LuboG - 
,,Stary LuboGｦ, sporządzonej w papdzierniku 2010 
r., gdzie w punkcie 4.5 przyjęto, re ｧna dzieG spo-
rządzania prognozy nie przewidziano wydatków 
związanych z realizacją celu publicznego, które na-
lerą do zadaG wEasnych miasta Luboniaｦ. 

 W ocenie organu nadzoru powyrszy zapis jest 
zapisem niejednoznacznym w odniesieniu do tre[ci 
§10 przedmiotowej uchwaEy, w których ustala się 
m.in.: morliwo[ć budowy magistralnych sieci wo-
dociągowych (§10 ust. 1 pkt 4 lit. a), czyli inwe-
stycji nalerących do zadaG wEasnych gminy, a po-
nadto nie zawiera stanowiska rady gminy w kwestii 
rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i finansowania 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego inwestycji nalerących do zadaG 
wEasnych gminy, co stanowi istotne naruszenie za-
sad sporządzania planu okre[lonych w art. 20 ust. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

 Równocze[nie wskazuję, re w dniu 17 lipca 2010 
r. weszEa w rycie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o 
wspieraniu rozwoju usEug i sieci telekomunikacyj-
nych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), która mocą art. 70 
znowelizowaEa ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.). 

 Zgodnie z obowiązującym obecnie art. 17 pkt 6  
lit.a tiret 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta po podjęciu przez radę gminy uchwaEy o 
przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego 
występuje między innymi o opinię o projekcie planu 
do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w za-
kresie telekomunikacji.

 Ustalenia badanego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w §7 pkt 5 wprowadzają 
ｧzakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
okre[lonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznejｦ. Powyr-
sze ustalenia dopuszczają lokalizowanie na terenie 
objętym planem inwestycji celu publicznego z za-
kresu Eączno[ci publicznej, co jest zgodne z art. 46 
ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usEug i sieci 
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Dziennik Urzędowy
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Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.)

Orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr L/272/2010 
Rady Miasta LuboG z dnia 21 papdziernika 2010 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta LuboG - ,,qa-
bikowo PóEnocｦ - ze względu na istotne naruszenie 
prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 21 papdziernika 2010 roku Rada Miasta 
LuboG uchwaEą Nr L/272/2010 uchwaliEa zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta LuboG - ,,qabikowo PóEnocｦ.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu wraz z dokumentacją planistyczną dnia 
28 papdziernika 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz przepisu art. 20 
ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pópn. zm.).

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

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zm.) w planie miejscowym okre[la się obowiązko-
wo parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskapniki zabudowy. 
UszczegóEowienie tego przepisu znajduje się w §4 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 163, poz. 1587), zgodnie 
z którym ustalenia dotyczące parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu powinny zawierać w szczególno[ci 
okre[lenie linii zabudowy, wielko[ci powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEku lub 
terenu, w tym udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej, a takre gabarytów i wysoko[ci projektowanej 
zabudowy oraz geometrii dachu. 

 W przedmiotowej uchwale stwierdzono narusze-
nie powyrszych zasad w odniesieniu do następują-
cych ustaleG planu:

- na terenach oznaczonych w planie symbolem UK, 
w §20 pkt 2 uchwaEy jako przeznaczenie dopusz-
czalne ustalono ｧobiekty mieszkalne i gospodarcze 
towarzyszące funkcji podstawowejｦ. W punkcie 3 i 
4 dopuszczono m.in. rozbudowę istniejących obiek-
tów, natomiast ustalenia w zakresie parametrów 
zabudowy odnoszą się, zgodnie z tre[cią punktu 5, 
tylko do budynku usEugowego. Poza wytyczoną na 
zaEączniku graficznym planu nieprzekraczalną linią 
zabudowy nie ustalono innych wskapników odno-
szących się do nowoprojektowanej lub rozbudowy-
wanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej;

- w §13 pkt 10 lit. b uchwaEy okre[lono: ｧdla 
budynku usEugowego dach pEaski powyrej dwóch 
kondygnacjiｦ - brak natomiast ustaleG dotyczących 
geometrii dachu dla budynków dwu i jednokondy-
gnacyjnych. Analogiczna sytuacja ma miejsce w 
przypadku terenów oznaczonych w planie symbo-
lem 2 U/MN ｠ zapisy §14 pkt 10 lit. c oraz terenów 
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telekomunikacyjnych. 
 Mając powyrsze na uwadze stwierdzono, ir w 

odniesieniu do przedmiotowego planu brak jest wy-
stąpienia Burmistrza Miasta LuboG z wnioskiem o 
zaopiniowanie niniejszego planu do Prezesa Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej, co w ocenie organu 
nadzoru stanowi naruszenie procedury planistycznej 
okre[lonej w art. 17 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

 Biorąc powyrsze pod uwagę 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 


