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ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I 2-0911- 192/09

Poz. 1956

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami)

orzekaj¹ce niewa¿no�æ uchwa³y Nr XXVIII/169/2009 Rady
Gminy Krzykosy z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla ob-
szaru miejscowo�ci Sulêcinek � ze wzglêdu na istotne naru-
szenie prawa.

Uzasadnienie

Uchwa³a Nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia
15 kwietnia 2009 r. wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ zosta³a
dorêczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 24 kwietnia
2009 roku.

Powy¿sz¹ uchwa³ê podjêto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.
1, ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami).

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

Uchwa³¹ Nr XXVIII/169/2009 Rada Gminy Krzykosy przy-
st¹pi³a do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Krzykosy dla dzia³ki nr 339/
2 w Sulêcinku stanowi¹cej tereny zamkniête.

W ocenie organu nadzoru wprowadzenie ustaleñ plani-
stycznych na obszarze zamkniêtym pozostaje w sprzeczno�ci
z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Artyku³ 14 ust. 6
ustawy jednoznacznie wyklucza mo¿liwo�æ sporz¹dzania pla-
nów miejscowych dla terenów zamkniêtych. W odniesieniu
do terenów zamkniêtych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego ustala siê tylko granice tych terenów
oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych za�
ustala siê ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z
terenów, w tym zakaz zabudowy, o czym stanowi art. 4 ust.
3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e zgodnie z art. 4 ust. 2 a ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2005 r.
nr 240 poz. 2027) �Tereny zamkniête s¹ ustalane przez w³a-
�ciwych ministrów i kierowników urzêdów centralnych w
drodze decyzji. W decyzji tej okre�lane s¹ równie¿ granice
terenu zamkniêtego�. W przypadku dzia³ki 339/2 po³o¿onej w
Sulêcinku, któr¹ Rada Gminy Krzykosy objê³a uchwa³¹ o
przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu w³a�ci-
wym by³ Minister Infrastruktury, który decyzj¹ nr 62 z 26
wrze�nia 2005 r. (Dz. Urz. MI. z 2005 r. nr 11 poz. 72 ze zm.)
uzna³ ww. nieruchomo�æ za teren zamkniêty.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze mo¿e byæ zaskar¿one
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu w
terminie 30 dni od daty jego dorêczenia za po�rednictwem
Wojewody Wielkopolskiego
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