
Poz. 2164, 2165
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 115 ｠ 12539 ｠

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) wskazuję, ir 
uchwaEa Nr XLI/416/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 
9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo 
Dolne - dziaEki 285 i 287 - zostaEa wydana z naru-
szeniem prawa.

Uzasadnienie
UchwaEa Nr XLI/416/09 Rady Gminy Gniezno z 

dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Jankowo Dolne - dziaEki 285 i 287 wraz z dokumen-
tacją planistyczną zostaEa doręczona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu w dniu 4 marca 2010 r. a uzu-
peEniona wnioskiem z dnia 18 marca 2010 r. (data 
wpEywu do Urzędu 23 marca 2010 r.).

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz,717 ze 
zmianami).

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

UchwaEą Nr XLI/416/09 z dnia 9 grudnia 2009 
roku Rada Gminy Gniezno uchwaliEa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów za-
budowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne nr 
285 i 287.

Zgodnie z tre[cią z §7 pkt 1 Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587) ｧprojekt rysunku planu miejscowego po-
winien zawierać wyrys ze studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny z oznaczeniem granic obszaru objętego projek-
tem planu miejscowegoｦ.

W toku prowadzonego postępowania nadzor-
czego organ nadzoru stwierdziE, ir czę[ć graficzna 
przedmiotowego planu zawiera wyrys ze studium, 
na którym jednak nie zaznaczono granic obszaru ob-
jętego projektem planu miejscowego.

Biorąc powyrsze pod uwagę organ nadzoru nie 
stwierdziE niewarno[ci uchwaEy, a jedynie ograni-
czyE się do wskazania, ir uchwaEę podjęto z naru-
szeniem prawa.

Od mniejszego 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

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2,001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), orze-
kam niewarno[ć §2 uchwaEy Nr XXXVI/139/10 
Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 marca 
2010 roku o zmianie uchwaEy nr XLI/195/06 Rady 
Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 roku 
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi 
Pracy w SzamotuEach w czę[ci obejmującej wyrazy: 
ｧod dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiegoｦ - ze względu na istotne 
naruszenie prawa.

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

UchwaEa Nr XXXVI/139/10 Rady Powiatu Sza-
motulskiego z dnia 15 marca 2010 roku - zostaEa 
doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 24 
marca 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 12 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240).

W §2 omawianej uchwaEy Rada Powiatu Sza-
motulskiego postanowiEa, ir: ｧUchwaEa wchodzi w 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN.I-7.0912- 5/10 

z dnia 14 kwietnia 2010 r.

2165

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN.I.2-.0911-75/10 

z dnia 8 kwietnia 2010 r.


