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cyjnej Szkoły Podstawowej w Rĉcznie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy Rĉczno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

Przewodnicząca Rady 
 Gminy Rĉczno: 
Barbara Stępień 
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UCHWAŁA NR XXXIV/144/2009 RADY GMINY ŻARNÓW 

  
 z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie zaliczenia do dróg gminnych drogi wewnĉtrznej stanowiącej działkĉ 

 o numerze ewidencyjnym 25, położoną w Sielec, obrĉb Sielec 
 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. 
Nr 23, poz. 136, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 
720, Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy ŉarnów uchwa-
la, co nastĉpuje: 

§ 1. Drogĉ wewnĉtrzną stanowiącą działkĉ 
o numerze ewidencyjnym 25, połoŊoną we wsi 
Sielec obrĉb Sielec zalicza do dróg gminnych pu-
blicznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy ŉarnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodniczący Rady 

 Gminy ŉarnów: 
Krzysztof Smak 
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I-0911/371/2009 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

  
 z dnia 15 paňdziernika 2009 r. 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Łĉczyca Nr XLVI/356/09  

z dnia 7 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Łĉczycy, w całości  

 
Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

 
stwierdzam niewaŊnoņć 

uchwały Rady Miasta Łĉczyca Nr XLVI/356/09 
z dnia 7 wrzeņnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łĉczycy, w całoņci. 
 

Uzasadnienie 
W dniu 7 wrzeņnia 2009 r. Rada Miasta Łĉ-

czyca podjĉła uchwałĉ Nr XLVI/356/09 w sprawie 
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łĉczycy. Wojewoda Łódzki pismem z dnia 6 
paňdziernika 2009 r. (Nr PNK.I – 0911/371/2009) poin-
formował Radĉ Miasta Łĉczyca o wszczĉciu postĉ-
powania w celu kontroli zgodnoņci z prawem przed-
miotowej uchwały. 

Z ustaleń dokonanych przez organ nadzoru 
wynika, Ŋe powyŊsza uchwała została uchwalona z 
naruszeniem zasad i trybu sporządzania aktu pla-
nistycznego okreņlonych przepisami ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).  

Z treņci artykułu 19 cytowanej ustawy wy-
nika, Ŋe jeņli rada gminy stwierdzi koniecznoņć 
dokonania zmian w przedstawionym do uchwale-
nia projekcie planu miejscowego, w tym takŊe w 
wyniku uwzglĉdniania uwag do projektu planu – 
czynnoņci, o których mowa w art. 17, ponawia siĉ 
w zakresie niezbĉdnym do dokonania tych zmian. 
W przedmiotowym planie wprowadzone zostały 
zmiany do projektu planu wynikające z uwzglĉd-
nienia uwag zgłoszonych w wyniku wyłoŊenia pla-
nu do publicznego wglądu w dniach od 6 do 31 
paňdziernika 2008 r. Ogółem do projektu planu 
wniesiono 41 uwag, z czego 28 uwag rozpatrzono 
pozytywnie i uwzglĉdniono w projekcie planu. Po-
miniĉto czynnoņci okreņlone w art. 17 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do-
tyczące ponowienia czynnoņci w niezbĉdnym zakre-
sie. Rada Miasta Łĉczyca na sesji w dniu 7 wrze-
ņnia 2009 roku uchwaliła przedmiotowy plan w 
zmienionej wersji. 

Uwagi zgłoszone do projektu planu w duŊej 
mierze dotyczyły zmian w sposobie zagospodaro-
wania terenów, zmiany linii zabudowy, zmiany pa-
rametrów i wskaňników powierzchni zabudowy, po-
wierzchni i kształtu działki oraz wyłączenia niektórych 
budynków ze strefy ochrony konserwatorskiej. W 
ocenie organu nadzoru, nastąpiło istotne naruszenie 
trybu uchwalenia aktu planistycznego, polegające na 
niedopełnieniu obowiązku ponowienia czynnoņci 
okreņlonych w art. 17 ustawy w niezbĉdnym zakre-
sie. NaleŊy podnieņć, Ŋe „powrócenie” do okreņlo-
nego etapu postĉpowania jest równoznaczne z ko-
niecznoņcią podjĉcia wszystkich czynnoņci nastĉpu-
jących po tym etapie, którego dotyczyła zmiana aŊ do 
powtórnego przedstawienia radzie gminy do uchwa-
lenia zmienionego projektu planu. Takie stanowisko 
zajął NSA w wyroku z dnia 15 maja 2001 r. (IISA/Gd 
1255/99), a takŊe WSA w Łodzi w wyroku z dnia 2 
paňdziernika 2008 r. syng. akt II SA/Łd 417/08.  

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt 
planu winien być wyłoŊony do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaływania na ņrodowisko. Na-
tomiast tryb w jakim dokonuje siĉ opracowywania 
strategicznej oceny oddziaływania na ņrodowisko 
okreņlają przepisy art. 46 i art. 39 ustawy z dnia 3 
paňdziernika 2008 r. o udostĉpnianiu informacji o 

ņrodowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w 
ochronie ņrodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na ņrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227). Dokumen-
tacja planistyczna załączona do przedmiotowego 
planu miejscowego nie zawiera informacji na temat 
przeprowadzenia procedury strategicznej oceny od-
działywania na ņrodowisko. Brak właņciwego trybu 
sporządzania prognozy oddziaływania na ņrodowi-
sko jest istotnym naruszeniem trybu sporządzania 
aktu planistycznego. 

Podczas uchwalania przedmiotowego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
doszło do naruszenia zasad okreņlonych w art. 2 pkt 
12 oraz art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym poprzez nie za-
pewnienie obsługi komunikacyjnej z dróg publicz-
nych dla niektórych działek budowlanych zlokalizo-
wanych na terenach o symbolu: 4PA, 4PP, 5PP, 6PP, 
22MN, 33MN. Zapis w tekņcie planu, Ŋe dla nowych 
terenów budowlanych nie posiadających bezpoņred-
niego dostĉpu do dróg publicznych, istnieje moŊli-
woņć realizacji zabudowy po uprzednim wyznaczeniu 
dojazdu do działki, jest niewystarczający. Nakładanie 
obowiązku wykonania dróg wewnĉtrznych na grun-
tach prywatnych moŊe spowodować naruszenie 
interesu prawnego właņcicieli nieruchomoņci. Zgod-
nie z cytowanymi wyŊej przepisami, w planie miej-
scowym okreņla siĉ obowiązkowo zasady moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 
Ustalając przeznaczenie terenu pod zabudowĉ i wy-
tyczając działki budowlane naleŊy dla kaŊdej działki 
zapewnić dostĉp do drogi publicznej.  

Wobec powyŊszego, stosownie do art. 91 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, naleŊało orzec jak na wstĉpie. 

Rozstrzygniĉcie nadzorcze moŊe zostać za-
skarŊone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Łodzi (90-434 Łódň, ul. Piotrkowska 135) za po-
ņrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 30 dni 
od dnia jego dorĉczenia. Skargĉ wnosi siĉ w dwóch 
egzemplarzach. 

 
 

 Wojewoda Łódzki: 
 Jolanta Chełmińska 

 
Do wiadomoņci:  
Burmistrz Miasta Łĉczyca. 
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