
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR ,KN-I.4131.2.3.2012.7 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami)  

wskazuję 

iż uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rakoniewice, 

obejmującego działki nr: 106; 107; 108; 109; 110 (część); 111/1; 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 

(część) - została wydana z naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rakoniewice, 

obejmującego działki nr: 106; 107; 108; 109; 110 (część); 111/1; 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 

(część) została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 30 grudnia 2011 r.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie 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 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 zmianami) oraz Uchwały 

Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych 106; 

107; 108; 109; 110 (część); 111/1; 111/2; 112; 113; 120; 121; 122; 123; 124; 114 (część) w m. Rakoniewice.  

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje.  

 W odniesieniu do treści oraz rysunku planu, wskazuję co następuje.  

1) brak określenia skali rysunku planu w formie liniowej, wymaganej zgodnie z § 7 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587, zwanego dalej rozporządzeniem);  

2) brak objaśnienia na rysunku planu (w legendzie) oznaczenia dotyczącego granic obszaru objętego planem, 

na które powołano się w § 4 ust. 2 uchwały, wymaganego zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia;  

3) zastosowanie na rysunku planu wprowadzającego w błąd oznaczenia „linii rozgraniczającej tereny – 

orientacyjnej”, która zgodnie z treścią rysunku oraz zapisami § 12 ust. 2 i § 13 ust. 2 uchwały określa sposób 

podziału na poszczególne działki budowlane;  

4) różniące się między sobą pojęcia, występujące w legendzie i tekście uchwały: „linia rozgraniczająca tereny – 

określona” w legendzie, natomiast w § 7 tekstu „linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle 

określone”, przy jednoczesnym zapisie § 4 ust. 2 uchwały, gdzie – odmiennie od terminologii użytej zarówno 

w legendzie, jak i § 7 uchwały - wskazuje się, że na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są „linie 

rozgraniczające tereny o różnych funkcjach”;  

5) w § 3 słowniczka planu zamieszczono niejasną definicję „funkcji” (rozróżniając ją od pojęcia 

„przeznaczenia”), określonej jako „(...) dominująca funkcja obszaru”;  
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6) zastosowanie w legendzie innych barwnych oznaczeń graficznych niż na samym rysunku planu, co odnosi 

się do terenów MN/U i KDG.  

Biorąc powyższe pod uwagę organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się do 

wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody 

Wielkopolskiego.  

 

Wojewoda Wielkopolski  

/-/ Piotr Florek 
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