
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-!.4131.1.340.2013.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 3 lipca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) 

orzekam  

nieważność § 10 ust. 1  pkt 6  uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXXV/274/2013 z dnia 28 maja 

2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V - ze 

względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

W dniu 28 maja 2013 roku Rada Miejska w Krobi podjęła uchwałę Nr XXXV/274/2013 z dnia 28 maja 

2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 5  czerwca 2013 roku.  

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).  

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

Uchwała Nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V sporządzona została z naruszeniem 

§ 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 r. nr 164 poz. 1587). 

Stosownie do ww. przepis § 8  ust. 2  ww. rozporządzenia na rysunku planu miejscowego stosuje się 

nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z jego 

tekstem. Rada Miejska w Krobi zamieściła w § 10 ust. 1  pkt 6  omawianego planu zapis dotyczący, 

lokalizacji zabudowy na terenie oznaczonym symbolem „1 W” zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy, jednakże nie wyznaczyła tych linii na rysunku planu.  

Ponadto wskazuję, że w myśl § 7  pkt 2  ww. rozporządzenia, „projekt rysunku planu miejscowego 

powinien zawierać określenie skali projektu rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej”. W 

toku prowadzonego postępowania nadzorczego stwierdzono natomiast, iż na rysunku planu stanowiącym 

załącznik nr 1  do uchwały, pominięto zamieszczenie skali projektu planu miejscowego w formie liniowej.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4363



Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 

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

  

 Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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