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znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowa-
nia. Brak jednoznacznego przeznaczenia terenu jest 
równier sprzeczny z nadrzędną zasadą sporządzania 
planu, jaką jest przyjmowanie Eadu przestrzennego 
za podstawę dziaEaG planistycznych (art. 1 ust. 1 
ustawy).

Ponadto wątpliwo[ci interpretacyjne budzi zapis 
§2 ust. 1 pkt 6 uchwaEy, w którym okre[lono, re 
obowiązującymi ustaleniami planu są orientacyjne 
granice obszaru oddziaEywania wirnika siEowni wia-
trowych ｠ strefa techniczna. Zapis wskazujący, re 
ustalenia są obowiązujące wyklucza stosowanie 
granic jako orientacyjne. Na podstawie takich za-
pisów trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zazna-
czona na rysunku planu strefa techniczna jest strefą 
obowiązującą czy postulowaną. 

W odniesieniu do zapisów §11 ust. 5 pkt 6 
uchwaEy organ nadzoru wskazuje, re uryte  w tek-
[cie ustalenia nakazujące zastosowanie oznakowa-
nia przeszkodowego zgodnie z wymogami ULC i 
SRL są niejasne i wymagają odrębnego wyja[nienia 
w uchwale. 

Nalery podkre[lić, re miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego stanowi podstawę rozstrzy-
gnięć w sprawach indywidualnych, z zatem jego 
przepisy powinny być redagowane w sposób czy-
telny i nie budzący wątpliwo[ci interpretacyjnych.

W związku z powyrszym orzeczono jak w sen-
tencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu za po[rednictwem Wojewody Wiel-
kopolskiego w terminie 30 dni od jego doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

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

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr LII/281/10 Rady Gminy 
Kapmierz z dnia 14 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów dziaEalno[ci go-
spodarczej ｠ BytyG oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kapmierz 
w ww. zakresie - ze względu na istotne naruszenie 
prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2010 roku Rada Gminy Kapmierz 
podjęEa uchwaEę Nr LII/281/10 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów dziaEalno[ci gospodarczej ｠ BytyG 
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kapmierz w ww. zakresie.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wiel-
kopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w 
dniu 13 sierpnia 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz 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 zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

Zgodnie z przepisem art. 15 ust 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w planie miejscowym okre[la się 
obowiązkowo przeznaczenie terenów a takre linie 
rozgraniczające dla terenów o rórnym przeznacze-
niu lub rórnych zasadach zagospodarowania.

Rada Gminy Kapmierz podejmując uchwaEę Nr 
LII/281/10 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów dziaEalno[ci gospodarczej 
｠ BytyG oraz zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kapmierz w ww. 
zakresie, w przepisie §30 ust. 4 rzeczonej uchwaEy 
zawarEa stwierdzenie, ir ｧstrefy bezpieczeGstwa dla 
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rurociągów naftowych nalery urytkować rolniczo, 
przy czym na caEym ich obszarze musi być zapew-
niony dostęp do rurociągówｦ.

Nakaz urytkowania terenów rolniczo wskazuje na 
odrębne przeznaczenie tych terenów oraz inny ich 
sposób urytkowania. Zgodnie z zasadami sporzą-
dzania planu okre[lonymi w przepisie art. 15 ust. 
2 ustawy, tereny o rórnym przeznaczeniu oraz rór-
nych zasadach gospodarowania powinny znalepć 
swoje odzwierciedlenie w czę[ci graficznej miejsco-
wego planu poprzez rozdzielenie ich liniami rozgra-
niczającymi. Ustalenie bowiem na jednym terenie, 
bez ograniczenia linią rozgraniczającą, terenów o 
rórnym sposobie zagospodarowania i wzajemnie 
wyEączających się funkcji (w tym przypadku za-
budowy przemysEowo ｠ usEugowej i rolniczej) pro-
wadzi do konfliktów przestrzennych i spoEecznych 
związanych z rórnym sposobem i intensywno[cią 
urytkowania terenów.

Nalery takre zauwaryć, re zgodnie z przepisem 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalany jest przez radę 
gminy, która jednocze[nie rozstrzyga o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania. 
Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym za-
dania wEasne gminy obejmują w szczególno[ci spra-
wy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, a 
takre utrzymania czysto[ci i porządku oraz urządzeG 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz.

W zaEączniku nr 3 do badanej uchwaEy dotyczącym 
sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania ustalono, ir 
nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, poniewar projektowane drogi są 
drogami wewnętrznymi i gmina nie będze ponosić 
kosztu ich wykupu i uzbrojenia.

Zapis ten stoi w sprzeczno[ci z przepisem §34 
ust. 1 badanej uchwaEy, w którym ustala się wypo-
sarenie terenów w sieci infrastruktury technicznej, 
a w tym: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe i tele-
komunikacyjne. Ponadto w doEączonej do badanej 
uchwaEy dokumentacji technicznej, w prognozie 
skutków finansowych w dziale III pkt 1.4, doty-
czącym kosztów budowy infrastruktury technicznej 
nalerącej do zadaG wEasnych gminy okre[lono, re 
uchwalenie przedmiotowego planu zagospodarowa-
nia spowoduje koszty związane z rozbudową sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Co 
więcej, wyliczono koszty związane z realizacją tych 
sieci na 204.000 zE dla sieci wodociągowej oraz 
360.000 zE dla sieci kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzenie w prognozie skutków finanso-
wych zapisów o morliwo[ci podpisania przez gmi-
nę odpowiednich umów z inwestorami w kwestii 
partycypowania w kosztach realizacji infrastruktury 
technicznej w opinii organu nadzoru nie przesądza o 
fakcie zawarcia w przyszEo[ci takich umów i w kon-
sekwencji nie zwalnia rady gminy z rozstrzygnięcia 
w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Nalery więc stwierdzić, re brak stanowiska rady 
gminy w kwestii rozstrzygnięcia o sposobie realiza-
cji i finansowania zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego inwestycji nale-
rących do zadaG wEasnych gminy stanowi istotne 
naruszenie zasad sporządzania planu.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

 


