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Wojtowie, Burmistrzowie i Prezydenci 
gniin i miasl 
vvojewodztwa wielkopolskiego 

W zvviazku z pekiiona funkcjq nadzorcza w zakresie oceny zgodnosci z przepisami 

prawnynii uchwal w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego 

dalej ..planenf') i studium uwarunkowan i kierunkow zagospodai*ovvania przestrzennego 

(zw'anego dalej .Mudhim'") uprzejmie informuj^j, ze z dniem 18 iistopada 2015 r. weszto 

vv zvcie ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 r, o rewitalizacji (Dz. U . z 2015 r., poz. 1777), 

ktora na podstavvie art. 41 wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. IJ. z 2015 r. poz. 199, z pozn. zm.), 

w tym nowy dokument planistyczny - miejscowy plan rewitalizacji oraz zmiany dotycz4ce 

studium oraz planu. 

Z uwagi na brak przepisow przejsciovvych ŵ  ustawie o rewitalizacji - stosowanie 

iistawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w jej nomm brzmieniu, 

niezaleznie od stopnia zaawaosow ania proceduiy sporzi|dzania planu czy studium, jest 

obligatoryjne. 

Sposrod najbardziej istotnych zmian wprowadzonych vv ustawie o planowaniu 

1 zagospodarowaniu przestrzennym, maj^^cych wplyw na toczqce s'^ procedury sporzadzania 

studiovv i planow, nalezy wymienic w szczegolnosci zmiany: 

1) art 9 oraz art. 10, na podstavvie ktorvxh rozszerzony zakres uwarunkowan 

i kierunkow musi zostac skorelowany z bilansem terenow przeznaczonych pod 

zabodowe, dokonywanym na zasadach okreslonych w art. 10 ust. 5-7; 

2) art. 15 ust. 1, zgodnie z ktorym projekt planu zawiera, czesc tekstow^ i graficzn^. 

zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr^bnymi, odnoszacymi sj(j do 

obszaru objc t̂ego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadiiieniu przedstawia si(? 

w szczegolnosci: sposob realizacji wymogow wynikaj^cych z art. 1 ust. 2-4. 
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zgodnosc z vvv-nikami analizy, o ktorej mowa w art. 32 ust. 1, WTaz dat^ uchwaty 

rady gminy, o ktorej mowa vv art. 32 ust. 2 oraz vvplyw na fmanse publiczne, w tym 

budzet gminy. W mysl przepisu art, 15 ust, L w zwiazku z art. 17 pkt 4, 

sporzadzenie przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta projektu planu 

miejscowego wraz z uzasadnieniem nastcjpuje na pocz^tku procedury 

planistycznej, vwaz z rozpatrzeniem wnioskow, o ktorych mowa w pkt 1, oraz 

sporzadzeniem prognozy oddziatywania na srodowisko; 

3) art. 28, zgodnie z ktorym istotne naruszenie zasad sporzadzania studium lub 

planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporzadzania, a takze naruszenie 

wiasciwosci organow w tym zeikresie, powoduj^j nievvaznosc uchwaly rady gminy 

w calosci lub czfsci. Zmiana art. 28 umoziivvia vvojewodom, w przypadku 

nieistotnego naruszenia zasad sporzadzania studium lub planu miejscowego, 

ograniczenie si^ do wydania rozstrzygni^cia nadzorczego wskazujqcego nieistotne 

naruszenie prawa, zamiast jak do tej pory, stwierdzema niewazno.sci uchwaty 

w calosci lub \ cz^sci, 

W nast(?pstwie w^prowadzonych zmian do ustavw o planowaniu i zagospodarowani 

przestrzennym Wojevvoda Wielkopolski jest zobowd^zany do egzekwowania 

no wo wprowadzonych obowi^zkow w zakresie samych dokumentow planistyczny ch jak 

rowniez dokumentacji z ich sporzadzania w procesie oceny zgodnosci uchwal w sprawie 

studiow oraz planow z przepiscimi prawnymi. podjetych po 17 Iistopada 2015 r. 
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Otrzymuja: 

email) 

2. Aa. 
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