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Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam
niewarno[ć §27 ust. 2 i §29 ust. 2 uchwaEy Nr 

XXXVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Rakoniewicach 
z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu za-
budowy letniskowej, na dziaEce nr 82 w miejscowo-
[ci Blinek, gm. Rakoniewice ze względu na istotne 
naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
W dniu 23 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Ra-

koniewicach podjęEa uchwaEę Nr XXXVIII/337/2010 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, na 
dziaEce nr 82 w miejscowo[ci Blinek, gm. Rakonie-
wice.

UchwaEa wraz z zaEącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych zostaEa doręczona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu dnia 13 sierpnia 2010 r. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem powyrszej uchwaEy, stwierdziE co następu-
je:

UchwaEa Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr 
XXXVIII/337/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, na 
dziaEce nr 82 w miejscowo[ci Blinek, gm. Rakonie-
wice zostaEa podjęta na podstawie 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 z pópn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami).

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 §9 pkt 2 oraz §29 uchwaEy ustalono teren pasa 
technicznego stanowiącego poszerzenie istnieją-
cej drogi, oznaczony symbolem KDp. W §29 ust. 
2 ustalono ponadto, re ww. teren pozostanie wEa-
sno[cią dotychczasowych wEa[cicieli dziaEki objętej 
planem lub przejdzie pod zarząd wEa[ciwego zarząd-
cy drogi. Dodatkowo w §16 uchwaEy, wyznaczono 
teren KDp jako publiczny.

Tak sformuEowane zapisy planu nie przesądzają 
jednoznacznie o przeznaczeniu ww. terenu, gdyr nie 
jest wiadomym czy ma on stanowić drogę publiczną 
czy ter wewnętrzną, co pozostaje w sprzeczno[ci z 
ww. art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, jak ter z wymoga-
mi wynikającymi z zaEącznika nr 1 do rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 
r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 r. , 
Nr 164, poz. 1587), gdzie wyrapnie rozrórniono te-
reny dróg na publiczne i wewnętrzne.

W kontek[cie zapisów §29 ust. 2 uchwaEy, prze-
sądzających o przynalerno[ci KDp do dotychczaso-

kwietnia 2009 r.
W niniejszej uchwale zabrakEo takiej konkretyzacji. 

Wymogu tego z pewno[cią nie speEnia okre[lenie, 
ir podstawą do zastosowania ulg bądp zwolnieG 
more być trudna sytuacja materialna rodziców lub 
inne uzasadnione okoliczno[ci. Zgodnie z zasadami 
techniki prawodawczej akt normatywny (a takim 
jest przedmiotowa uchwaEa) powinien zawierać pró-
bę zdefiniowania danego okre[lenia, jereli jest ono 
wieloznaczne lub nie ostre, a jest porądane ograni-
czenie jego nieostro[ci albo znaczenie danego okre-
[lenia nie jest powszechnie zrozumiaEe.

W konsekwencji takiej regulacji doszEo zatem nie-
wątpliwie do powarnego naruszenia art. 14 ust. 5 
ustawy o systemie o[wiaty.

Organ nadzoru wskazuje takre na koniecz-
no[ć zmiany cytowanej powyrej uchwaEy Nr 

XLVII/445/2009 roku z dnia 21 kwietnia 2009 r. 
w sprawie ustalania wysoko[ci opEaty za niektóre 
[wiadczenia przedszkoli publicznych i dostosowania 
jej do aktualnego stanu prawnego i bogatego w tym 
zakresie orzecznictwa sądów administracyjnych.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-
sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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wych wEa[cicieli dziaEki objętej planem (w przypad-
ku braku jego przejęcie przez wEa[ciwego zarządcę 
drogi), stwierdzić nalery ponadto wykroczenie poza 
okre[lony w art. 15 ustawy zakres zagadnieG jaki 
obejmować more plan miejscowy, co stanowi tym 
samym przekroczenie wEa[ciwo[ci organu sporzą-
dzającego plan. Ustawa nie daje bowiem kompe-
tencji radzie gminy i burmistrzowi do regulacji wEa-
sno[ciowych terenów, nie przeznaczonych w planie 
pod lokalizację inwestycji celu publicznego (a w 
przedmiotowym przypadku, jak wykazano wyrej, 
nie jest jasne czy teren KDp taki cel ma stanowić).

Przekroczenie wEa[ciwo[ci organu sporządzają-
cego plan następuje takre w zapisach §27 ust. 2 
uchwaEy, gdzie ustanowiono, nie mające związku 
z planowaniem przestrzennym zakazy ｧwypalania 

wierzchniej warstwy gleby i pozostaEo[ci ro[lin-
nychｦ oraz ｧrozniecania na terenie dziaEki ogniaｦ. 
Jako zbędny nalery uznać takre zapis dotyczący 
ｧpostępowania z otwartym ogniem zgodnie z prze-
pisami przeciwporarowymiｦ. 

W związku z powyrszym orzeczono jak w sen-
tencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
za moim po[rednictwem do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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