
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.16.2016.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 czerwca 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 

Wskazuję, 

że uchwała 192/XX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w zakresie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 196 w 

rejonie wsi Bolechowo – Szlachęcin” część F - została wydana z naruszeniem prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę Nr 192/XX/2016 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w zakresie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 

196 w rejonie wsi Bolechowo – Szlachęcin” część F. 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 5 maja 2016 roku.. 

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), przepisu art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.). 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały stwierdził, co następuje: 

 Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 roku, 

poz.164, Nr 1587) na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia 

umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu 

miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych 

oznaczeń. 

 Mając powyższe na uwadze wskazuję naruszenie ww. przepisu w zakresie ustalenia na rysunku planu 

dróg publicznych-dojazdowych oznaczonych symbolem KD-D i nie uwzględnienia ich w § 3 pkt  3 

omawianej uchwały, w którym ustalone zostały przeznaczenia terenów komunikacji. 

 Wskazuję ponadto, że w § 3 pkt  3 lit b i c przedmiotowej uchwały omyłkowo powtórzono zapisy 

ustalające przeznaczenie dla drogi publicznej pieszo – jezdni, oznaczone symbolem KD-Dxs. 

 Powyższe naruszenia nie utrudniają odczytu przepisów planu, w związku z czym nie stanowią naruszeń 

o charakterze istotnym 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 czerwca 2016 r.

Poz. 3854



Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

  

  

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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