
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLV/873/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego. 

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przystępuje się do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 

Uzasadnienie  

Art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) wprowadza obowiązek dokonania okresowej oceny planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. Realizując wymóg ww. ustawy, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, stosownie do Uchwały Nr 2849/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r., dokonał przeglądu zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym, opracował raport o jego stanie oraz sporządził ocenę realizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego przyjętego 

uchwałą nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 r., zmienionego 

Uchwałą Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r., została pozytywnie 

zaopiniowana przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 7 maja 2013 r. oraz przyjęta 

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 3402/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Wyniki przeglądu 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa oraz raport o jego stanie zostały przedstawione 

sejmikowi województwa oraz przekazane do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

 Przeprowadzona Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 

wskazuje na potrzebę jego zmiany w celu przystosowania jego zapisów do ustaleń Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 oraz zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. 

 Zakres problematyki Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wynika 

z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami). 

 Wobec powyższego przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne. 


