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65 Warda 
WJadysJawa 

Choszczno 13.807,00 13.665,00 142,00  art. 67a § 1 
pkt 3 

Ordynacji 
Podatkowej 

1 

66 Węgrzyn 
Agnieszka 

KoJobrzeg 8.336,00 5.631,00 2.705,00  art. 67a § 1 
pkt 3 

Ordynacji 
Podatkowej 

1 

67 Wiernicka Janina KoJobrzeg 5.261,00 4.750,00 511,00  art. 67a § 1 
pkt 3 

Ordynacji 
Podatkowej 

1 

68 Zacharewicz 
Krystyna 

Szczecin 5.040,00 4.960,00 80,00  art. 67a § 1 
pkt 3 

Ordynacji 
Podatkowej 

1 

69 źa”aJa Andrze– ŚJus—o 28.766,60 16.911,60 11.855,00  art. 67d § 1 
pkt 1 

Ordynacji 
Podatkowej 

3 

1) merytoryczna podstawa wydania decyzji umorzeniowej 

2) Powód umorzenia: 

ń) uzasadniony wawny interes ”odatni—a; 

2) uzasadniony wawny interes ”ubliczny; 

3) wawny interes ”odatni—a i interes publiczny. 
400
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UCHWAIA NR NK.4.0911-117/10 [PZ] 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 12 listopada 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć uchwaJy Nr XLIV/276/2010 Rady Gminy Marianowo 

z dnia 3Ń wrze`nia 2Ńń0 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czę`ci obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo. 

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; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181,  poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 
poz. 675) stwierdzam niewawno`ć: 
uchwaJy Nr XLIV/276/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 3Ń wrze`nia 2Ńń0 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę`ci obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie 
gminy Marianowo. 

Uzasadnienie 

W dniu 3Ń wrze`nia 2Ńń0 r. Rada Gminy Marianowo ”od–ęJa uchwaJę Nr XLIV/276/2010 w sprawie 
mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci obrębu geodezy–nego Marianowo na terenie 
gminy Marianowo. 

W ”odstawie ”rawne– —westionowane– uchwaJy organ stanowiący Gminy Marianowo ”rzywoJaJ 
między innymi art. 20 ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), zgodnie z —tórym plan miejscowy uchwala rada gminy, po 

stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia 
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uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. Czę`ć tekstowa planu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane 
rozstrzygnięcia stanowią zaJączniki do uchwaJy. Na podstawie cyt. regulac–i Rada Gminy miaJa —om”eten-
c–ę do ”od–ęcia ”rzedmiotowe– uchwaJy, co nie budzi wąt”liwo`ci organu nadzoruŁ Jedna— w toku badania 
–e– legalno`ci stwierdzono, iw zostaJa ona ”od–ęta  z istotnym naruszeniem  ”rze”isów ”owszechnie obo-
wiązu–ącego ”rawaŁ 

ź tre`ci artŁ  2Ń ust. 2 cytŁ wywe– ustawy wyni—a, we wójt, (burmistrz, prezydent miasta) przedsta-

wia wojewodzie uchwaJę, o której mowa w ust. 1, wraz z zaJącznikami oraz dokumentacją prac plani-

stycznych w celu oceny ich zgodno`ci z przepisami prawnymi. 
Do—umentac–ę ”lanistyczną stanowią, zgodnie z tre`cią § ń2 roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), dokumenty ”otwierdza–ące wy—onanie czynno`ci o—re`lonych 
w art. 17 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast, przepis art. 17 pkt 6 lit. 
d - wprowadzony  do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na mocy art. 70 pkt 4 
ustawy  z dnia 7 maja 2010 r. o ws”ieraniu rozwo–u usJug i sieci telekomunikacyjnych  (Dz. U. Nr 106, 
poz. 675) - stanowi, we  wójt, (burmistrz, prezydent miasta) po podjęciu przez radę gminy uchwaJy 

o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego uzyskuje opinię o projekcie planu Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji.  Z ”rzywoJane– regulac–i wyni—a, iw uzys—anie o”inii 
wwŁ organu stanowi —onieczny element ”ostę”owania zmierza–ącego do ”od–ęcia ”rzez organ stanowiący 
–ednost—i samorządu terytorialnego uchwaJy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a ta—we, iw obowiąze— ten ”owsta–e w —awdym ”rzy”ad—u ”od–ęcia ta—iego ”ostę”owania, 
niezalewnie od tego czy dana inwestyc–a ”rzewidu–e lo—alizac–ę urządzeL infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Tym samym, bra— wymagane– o”inii stanowi istotne naruszenie ”rze”isów regulu–ących tryb ”ode–mowa-
nia uchwaJ, a zatem ”owodu–e wadę ”rzewidzianą w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, zgodnie z —tórym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, 
istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a takwe naruszenie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresie, po-

wodują niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub czę`ci. Przez istotne naruszenie trybu s”orządzania 
”lanu mie–scowego nalewy natomiast rozumieć ta—ie naruszenie trybu, —tóre ”rowadzi w konsekwencji do 
sytuacji, w —tóre– ”rzy–ęte ustalenia ”lanistyczne są odmienne od tych, —tóre zostaJyby ”od–ęte, gdyby nie 
naruszono trybu s”orządzania a—tu planistycznego (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 listopada 
2009 r., sygn. akt IV SA/Po 438/09). 

W tym mie–scu zauwawyć trzeba, we w”rawdzie ”rocedura ”lanistyczna w omawianej sprawie roz-
”oczęta zostaJa w dniu 8 wrze`nia 2ŃŃ5 r., tj. w dniu ”od–ęcia uchwaJy  Nr XXVIII/170/2005 Rady Gmi-
ny Marianowo z dnia 8 wrze`nia 2ŃŃ5 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów poJowonych w obrębie wsi 
Marianowo, –edna—we ustawa o wspieraniu rozwo–u usJug i sieci telekomunikacyjnych nie zawiera przepi-
sów ”rze–`ciowych, —tóre ”ozwalaJyby na zastosowanie  regulac–i dotychczas obowiązu–ących, czyli 
w brzmieniu obowiązu–ącym ”rzed nowelizac–ąŁ Bra— tych ”rze”isów ”ozwala na zastosowanie zasady 
bez”o`redniego dziaJania nowego ”rawaŁ Oznacza to, we od chwili we–`cia w wycie nowych norm ”raw-
nych nalewy –e stosować do wszyst—ich stosun—ów ”rawnych, zdarzeL czy stanów rzeczy danego rodza-
–u, zarówno tych, —tóre do”iero ”owstaną, –a— i tych, —tóre ”owstaJy wcze`nie–, ”rzed we–`ciem w wycie 
nowych ”rze”isów, ale —tóre trwa–ą w okresie dokonywania zmiany prawa (jak w niniejszej sprawie). Pro-
cedura planistyczna - w  omawianym stanie faktycznym - za—oLczyJa się w dniu 3Ń wrze`nia 2Ńń0 r., tj. 
w dniu ”od–ęcia uchwaJy Nr XLIV/276/2010, a więc ”o u”Jywie ”onad dwóch miesięcy od we–`cia 
w wycie przepisu art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na mocy 
—tórego organ wy—onawczy Gminy Marianowo zobligowany byJ do uzys—ania wymaganej opinii Prezesa 
Urzędu Komuni—ac–i śle—troniczne–Ł Z ”rze”rowadzonego ”ostę”owania nadzorczego wyni—a –edna—, iw 
Wó–t Gminy Marianowo - wbrew dyspozycji zawartej w ww. przepisie - nie uzys—aJ wymagane– o”inii, 
o czym ”oinformowaJ organ nadzoru ”ismem z dnia 27 ”audzierni—a 2Ńń0 r., znak: GN.7321/02-4/09/10. 
 Ponadto, ”odczas ”rocedury ”ode–mowania —westionowane– uchwaJy, naruszone zostaJy art. 21 
ust. 2 pkt 2, 4, 7 i 23 lit. d ustawy z dnia 3 ”audzierni—a 2ŃŃ8 r. o udostę”nianiu informac–i o `rodowisku 
i –ego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowis—a oraz ocenach oddziaJywania na `rodowis—o 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z ”óunŁ zmŁ). Zgodnie z ww. przepisami w publicznie dostępnych wykazach 
zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informacje o `rodowisku i jego ochronie, m. in.: 

1) o projektach dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47 (tj. między innymi planów zagospoda-

rowania przestrzennego), oraz o projektach zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem 

do postępowania z udziaJem spoJeczeLstwa 
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2) o informacjach o stwierdzeniu konieczno`ci przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaJywania 
na `rodowisko, o których mowa w art. 47; 

3) o prognozach oddziaJywania na `rodowisko; 
4) o opracowaniach ekofizjograficznych. 

Stosownie do ”ostanowieL art. 3 pkt 11 lit. a wywe– cytowane– ustawy ”rzez ”odanie do ”ublicz-
ne– wiadomo`ci rozumie się ta—we udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej orga-

nu wJa`ciwego w sprawie. 
 W do—umentac–i ”lanistyczne– bra— –est dowodów ”otwierdza–ących umieszczenie na stronie  BIP 
”owywszych informac–iŁ Fa—t nie s”eJnienia tego obowiąz—u, zostaJ ”otwierdzony równiew  ”rzez Wó–ta 
Gminy Marianowo w ”i`mie z dnia 27 ”audzierni—a 2Ńń0 r., znak: GN.7321/02-4łŃ9łńŃŁ Powywsze bez-
spornie stanowi istotne naruszenie trybu s”orządzania ”lanu mie–scowego, co w `wietle art. 28 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, stanowi bezwzględną ”rzesJan—ę niewawno`ci 
—westionowane– uchwaJyŁ 

W związ—u z ”owywszym wydanie ninie–szego rozstrzygnięcia nadzorczego –est w ”eJni uzasadnio-
ne i konieczne. 

Ninie–sze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zas—arwone do Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego 
w SzczecinieŁ S—argę wnosi się w terminie 3Ń dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za ”o`rednictwem 
Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
401
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śgzem”larze biewące i z lat ubiegJych, w miarę ”osiadanych rezerw, mowna nabywać: 

ｦ na ”odstawie nadesJanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Szczecinie,  
ulŁ WaJy Chrobrego 4, 7Ń-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703, 

ｦ w ”un—tach s”rzedawy: 

 Biblioteka źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Szczecinie, ulŁ WaJy Chrobrego 4, ”o—Ł ń37, codziennie w godzinach 800 ｦ 1500, tel. 91 43-03-380. 

 Bibliote—a źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Szczecinie ｦ Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 ｦ 1530. 

Śzienni—i Urzędowe wraz ze s—orowidzami wyJowone są do ”owszechnego wglądu w bibliote—ach: źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódzkiego 
w Szczecinie oraz w Śelegaturze źachodnio”omors—iego Urzędu Wo–ewódz—iego w Koszalinie ｦ codziennie w godzinach pracy bibliotek. 

 

TJoczono z ”olecenia Wo–ewody źachodnio”omors—iego 
ulŁ WaJy Chrobrego 4, 7Ń-502 Szczecin. 
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