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Dzia³aj¹c na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam

niewa¿no�æ §2 ust 3, §5 ust 3 oraz §9 ust 3 i ust 4 Uchwa³y
Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLI/261/09 z dnia 26 lutego 2009r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i le�nych na
obszarze czê�ci wsi Daszewice i Babki, gmina Mosina, oraz
czê�ci graficznej planu w zakresie dopuszczalnej strefy loka-
lizacji projektowanej przesy³owej sieci elektroenergetycznej
wraz z pasem technologicznym.

UZASADNIENIE

Uchwa³a Nr XLI/261/2009 Rady Gminy Mosina w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów gruntów rolnych i le�nych na obszarze
czê�ci wsi Daszewice i Babki, gmina Mosina, zosta³a dorêczo-
na Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 5 marca 2009 r., a
uzupe³nienie niezbêdnej dokumentacji nast¹pi³o w dniu 30
marca 2009 r.

Powy¿sz¹ Uchwa³ê podjêto na podstawie przepisu art. 20
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.).

W §2 ust 3 badanej uchwa³y Rada Gminy Mosina wska-
za³a, ¿e ustaleniami planu na rysunku planu jest dopuszczalna
strefa lokalizacji projektowanej przesy³owej sieci elektroener-
getycznej wraz z pasem technologicznym. W §5 ust 3 w
ustaleniach dotycz¹cych zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego postanowiono, i¿ wyznacza siê strefê lokaliza-
cji projektowanej przesy³owej linii elektroenergetycznej wraz
z pasem technologicznym zgodnie z rysunkiem planu.

§9 ust 3 przedmiotowej uchwa³y stanowi, i¿ zezwala siê na
budowê na terenie opracowania czterotorowej, dwunapiêcio-
wej linii elektroenergetycznej 2x 400 kV + 2x220 kV relacji
Plewiska � Kromolice; dopuszczaln¹ strefê lokalizacji projek-
towanej przesy³owej sieci elektroenergetycznej wraz z pasem
technologicznym przedstawiono na rysunku planu, a w ust 4
tego¿ przepisu ustalono, ¿e po zrealizowaniu czterotorowej,
dwunapiêciowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2x220
kV relacji Plewiska � Kromolice, ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu, o których mowa w punktach §8 ust 2 bêd¹
obowi¹zywa³y w odniesieniu do rzeczywistego przebiegu tej
linii.

W czê�ci graficznej uchwa³y zaznaczono dopuszczalna
strefê lokalizacji projektowanej przesy³owej sieci elektroener-
getycznej wraz z pasem technologicznym.
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z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Dokonuj¹c oceny zgodno�ci z prawem przedmiotowej
uchwa³y � organ nadzoru stwierdzi³, co nastêpuje:

Zgodnie z art. 15. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta sporz¹dza projekt planu miej-
scowego, zawieraj¹cy czê�æ tekstow¹ i graficzn¹, zgodnie z
zapisami studium oraz z przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi
siê do obszaru objêtego planem. Obowi¹zuj¹ce Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Mosina nie przewiduje rozbudowy ani przebudowy
istniej¹cych na terenie gminy Mosina linii przesy³owych 11 kV
i 220 kV o znaczeniu ponadlokalnym. Dodatkowo zgodnie z
zapisem na stronie nr 100 przedmiotowego studium, dotycz¹-
cym kierunków rozwoju sieci elektroenergetycznej ww linie
utrzymane zostan¹ w zakresie obecnych przebiegów.

W ocenie Wojewody Wielkopolskiego zakwestionowane
zapisy uchwa³y Rady Gminy Mosina, pozostaj¹ w oczywistej
sprzeczno�ci z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, który obowi¹zuje na
terenie tej¿e gminy.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym or-
gan wykonawczy gminy sporz¹dza projekt planu miejscowe-
go, który musi byæ zgodny z wcze�niej uchwalonymi zapisami
Studium. Wynika z tego, ¿e sam projekt zg³oszony przez
Burmistrza, a nastêpnie poparty przez Radê Gminy w formie
odpowiedniej uchwa³y powinien byæ w pe³ni dostosowany do
wcze�niej podjêtych i ju¿ obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych.
Podkre�liæ nale¿y, ¿e Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi punkt wyj�cia dla
dokonywania wszelkich ustaleñ zmierzaj¹cych do uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgod-
nie z wol¹ ustawodawcy wyra¿on¹ expressis verbis w tre�ci
ww przepisu, to ka¿de nowe ustalenia dotycz¹ce planu zago-
spodarowania przestrzennego musz¹ byæ zgodne z wcze�niej-
szymi zapisami studium. W przeciwnym razie, niezgodne z
wcze�niejszymi ustaleniami regulacje zawarte w samym pro-
jekcie planu zagospodarowania przestrzeni, czy te¿ nastêpnie
w uchwale organu jednostki samorz¹du terytorialnego musz¹
zostaæ wyeliminowane z obrotu prawnego z powodu kolizji
zapisów.

Tak wiêc w tym przypadku, w ocenie organu nadzoru za
nieprawid³owe nale¿y uznaæ elementy badanej uchwa³y które,
jak wy¿ej wykazano, pozostaj¹ w sprzeczno�ci z zapisami
studium i naruszaj¹ ustawow¹ zasadê zachowania zgodno�ci
ustaleñ planu zagospodarowania przestrzeni z ustaleniami
studium.

Poz. 1521



— 8869 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 99

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze niniejsze rozstrzygniêcie jest w
pe³ni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze mo¿e byæ zaskar¿one
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu za

po�rednictwem Wojewody Wielkopolskiego z powodu nie-
zgodno�ci z prawem w terminie 30 dni od daty jego dorêcze-
nia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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