
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 200 ｠ 21787 ｠ Poz. 3693

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 XLIII/391/10 Rady Mia-

sta i Gminy GoEaGcz z dnia 24 czerwca 2010 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy GoEaGcz na obszarze par-
ku krajobrazowo-dworskiego w CzesEawicach - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie
UchwaEa Nr XLIII/391/10/ Rady Miasta i Gminy 

GoEaGcz zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopol-
skiemu w dniu 30 lipca 2010 r.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 42 poz. 
1591 z pópniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717ze zmianami).

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

Przeprowadzając postępowanie nadzorcze organ 
nadzoru stwierdziE, ir w §4 pkt 3 uchwaEy wpro-
wadza się ｧnakaz odtworzenia ukEadu komunikacyj-
nego, w tym uwzględnienie sEurebno[ci drogowej 
(istniejąca droga), zgodnie z oznaczeniem na rysun-
kuｦ. Ustalenie dotyczące obowiązku ustalenia sEu-
rebno[ci drogowej na terenie ZP/U wykracza poza 
ustawowy zakres miejscowego planu, co jest jed-
noznaczne z naruszeniem zasad jego sporządzania. 
Wprowadzenie powyrszego ustalenia more dopro-
wadzić do nieprawnego obciąrenia nieruchomo[ci 
ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest sEu-
rebno[ć gruntowa. 

Zgodnie z §4 pkt 9 rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587, zwanego dalej rozporządzeniem), ｧusta-
lenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej powinny zawierać m.in. okre[lenie wa-
runków powiązaG ukEadu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej z ukEadem zewnętrznym, 
a takre wskapniki w zakresie komunikacji i sieci 
infrastruktury technicznej, w szczególno[ci ilo[ć 
miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci mieszkaG 
lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzchni obiektów 
usEugowych i produkcyjnychｦ. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu, stwier-
dzam naruszenie powyrszych zasad sporządzenia 
planu. Zapisy przedmiotowej uchwaEy nie okre[lają 
w jaki sposób ma być zapewniona dostępno[ć ko-
munikacyjna dla terenu objętego planem. Ponadto 
w uchwale nie okre[lono wskapników w zakresie 
ilo[ci miejsc parkingowych w odniesieniu do terenu 
ZP/U.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 28 cytowanej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, zgodnie z którym naruszenie zasad spo-
rządzania planu miejscowego ｠ co zostaEo wykaza-
ne przez organ nadzoru w niniejszym rozstrzygnięciu 
- skutkuje niewarno[cią uchwaEy rady gminy. 

Uzasadnione jest więc stwierdzenie niewarno[ci 
uchwaEy nr XLIII/391/10 Rady Miasta i Gminy Go-
EaGcz z dnia 24 czerwca 2010 roku.

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 dnia jego doręczenia za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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z dnia 25 sierpnia 2010 r.


