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

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XXXIII/198/2010 Rady 
Gminy Dominowo z dnia 29 czerwca 2010 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu dwutorowej, napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, Kromo-
lice ｠ Pątnów, na terenie gminy Dominowo, obręby: 
Gablin, ChEapowo, Dominowo, Po[wiątno i Orzesz-
kowo - ze względu na istotne naruszenia prawa.

 UZASADNIENIE

W dniu  29 czerwca 2010 roku Rada Gminy Do-
minowo  podjęEa uchwaEę Nr XXXIII/198/2010 w 
sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu dwutorowej, 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, 
Kromolice ｠ Pątnów, na terenie gminy Dominowo, 
obręby: Gablin, ChEapowo, Dominowo, Po[wiątno i 
Orzeszkowo.

UchwaEa wraz z caEo[cią dokumentacji planistycz-
nej zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 
w dniu 21 grudnia  2010 roku.

UchwaEa zostaEa podjęta na podstawie 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) w związku z art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

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

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, morna uznać 
za uzgodniony projekt miejscowego planu miejsco-
wego w przypadku, w którym organy nie okre[lają 
warunków na jakich uzgodnienie more nastąpić. 

W wyniku prowadzonego postępowania nadzor-
czego stwierdzono, re w odpowiedzi na wniosek 
Wójta Gminy Dominowo z dnia 22 kwietnia 2008 
r. o uzgodnienie projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków w pi[mie z  dnia 30 
kwietnia 2008 r. przedstawiE warunki, na podstawie 
których uzgodnienie projektu planu będzie morliwe, 
zamieszczając na koGcu swojego pisma wzmiankę 

o konieczno[ci ponownego przedEorenia do uzgod-
nienia skorygowanego projektu miejscowego planu. 

Jak wynika z przedEoronej dokumentacji Wójt, 
niezgodnie z powyrszym, nie przekazaE projektu pla-
nu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, co 
w konsekwencji stanowi naruszenie trybu sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, okre[lonego w art. 17 pkt 7 b ustawy 
(obecnie w art. 17 ust. 6 pkt b tiret 8).

 
Ponadto zgodnie z art.  15 ust. 2 pkt 6 ustawy 

w planie miejscowym okre[la się obowiązkowo za-
sady ksztaEtowania zabudowy oraz wskapniki zago-
spodarowania terenu, maksymalną i minimalną in-
tensywno[ć zabudowy jako wskapnik powierzchni 
caEkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
dziaEki budowlanej, minimalny udziaE procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni dziaEki budowlanej, maksymalną wyso-
ko[ć zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parko-
wania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i 
gabaryty obiektów.

Przepis ten znajduje uszczegóEowienie 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), na 
mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu powinny zawierać w szczególno-
[ci okre[lenie linii zabudowy, wielko[ci powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub te-
renu, w tym udziaEu powierzchni biologicznie czyn-
nej, a takre gabarytów i wysoko[ci projektowanej 
zabudowy oraz geometrii dachu.

W przedmiotowym planie organ nadzoru stwier-
dza naruszenie powyrszego przepisu w odniesie-
niu do terenów oznaczonych symbolami: R ｠ te-
reny rolnicze, RM ｠ teren  zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwie rolnym, RRM ｠ tereny zabudowy 
gospodarczej związanej z gospodarstwem rolnym, 
RU ｠ tereny obsEugo produkcji w gospodarstwie rol-
nym, US ｠ terenu sportu i rekreacji. 

Na wyrej wymienionych terenach dopuszcza się 
lokalizowanie m. in. obiektów związanych z pro-
dukcją rolną np. hodowlanych, magazynowych lub 
ogrodniczych, a takre obiektów budowlanych z 
przeznaczeniem pod usEugi oraz na terenie US nowej 
zabudowy, bez ustalenia parametrów i wskapników 
zabudowy, o których mowa w wyrej przytoczonych 
przepisach. Ponadto na rysunku planu nie wyzna-
czono linii zabudowy dla ww. terenów. 

Zgodnie z §4 pkt 9 lit. c rozporządzenia ｧustalenia 
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dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
powinny zawierać wskapniki (...) w szczególno[ci 
ilo[ci miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci 
mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzchni 
obiektów usEugowych i produkcyjnychｦ. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu organ 
nadzoru stwierdziE brak powyrszych ustaleG w od-
niesieniu do terenów, na których dopuszcza się lo-
kalizację nowej zabudowy. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo przeznacze-
nie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwier-
dzono brak wyznaczenia linii rozgraniczających m. 
in. między terenami RRM i 1R

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu za po[rednictwem Wojewody Wielkopolskie-
go w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

 

Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz.2027 
ze zmianami) Starosta Chodzieski ogEasza, Se w 
związku z modernizacją ewidencji gruntów i budyn-
ków na obszarze Gminy :  Chodzier, w obrębach 
ewidencyjnych: Milcz i Studzieniec Dęg, projekt  
operatu opisowo-kartograficznego staje się  z dniem 
6 grudnia 2010 r. operatem ewidencji  gruntów i 
budynków. 

W lokalu Starostwa Powiatowego w Chodziery 
przy ul. Wiosny Ludów nr 1, w budynku B  w pokoju 
nr 105 w terminie od 18.10.2010 r. do 08.11.2010 
r. w godzinach od 700 do 1500 ,  zostaE wyEoro-
ny do wglądu zainteresowanych osób, jednostek 
organizacyjnych, osób prawnych i jednostek orga-
nizacyjnych nieposiadających osobowo[ci prawnej 
projekt operatu  opisowo-kartograficznego ewiden-
cji gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych  
poEoronych w gminie Chodzier: Milcz, Studzieniec  
Dęg. 

Po upEywie terminu wyEorenia projekt operatu opi-
sowo-kartograficznego staje się  operatem ewiden-
cji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 

Gminy  Chodzier:  Milcz, Studzieniec Dęg -nr KERG: 
217-41/2010. 

Zgodnie z art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 240, poz. 2027 ze 
zmianami) kardy, czyjego interesu prawnego doty-
czą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
ujawnione w ww. operacie opisowo-kartograficz-
nym, more w terminie 30 dni od dnia ogEoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego powyrszej informacji, zgEaszać  zarzuty do 
tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzu-
tów Starosta Chodzieski  orzeka w drodze decyzji. 
Do czasu ostatecznego zakoGczenia postępowania, 
w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, któ-
rych dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie 
opisowo kartograficznym nie są  wiąrące. Zarzuty 
zgEoszone po wyrej okre[lonym terminie traktuje się 
jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków. 

Starosta 
(-) Julian Hermaszczuk
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 z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczą-
cego gminy Chodzier, obrębów: Milcz, Studzieniec Dęg , staje się operatem ewidencji gruntów i budyn-

ków


