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Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) wskazuję, ir uchwaEa 
Nr XLI/420/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grud-
nia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu za-
budowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - dziaEka 
nr 9/12 - zostaEa wydana z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Nr XLI/420/09 Rady Gminy Gniezno z 
dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Mnichowo - dziaEka nr 9/12 wraz z dokumentacją 
planistyczną zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu w dniu 4 marca 2007 roku.

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/420/09 z dnia 9 grudnia 2009 
roku Rada Gminy Gniezno uchwaliEa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabu-
dowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - dziaEka nr 
9/12.

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy-
maganego projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) 
na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje 
się nazewnictwo i oznaczenia umorliwiające jedno-
znaczne powiązanie projektu rysunku planu miej-
scowego z projektem tekstu planu miejscowego.

Organ nadzoru stwierdziE, re w odniesieniu do 
przedmiotowego planu na rysunku brakuje oznaczeG 
graficznych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 
I §3 ust. 2 pkt 1 uchwaEy o tre[ci: ｧnastępujące 
oznaczenia graficzne na rysunku planu mają cha-
rakter informacyjny przebieg istniejących i projekto-
wanych elementów sieci infrastruktury technicznej 
wraz ze strefami oddziaEywaniaｦ.

Powyrszy zapis §3 ust. 2 pkt 1 - z uwagi na za-
kres planu - jest zbędny.

Ponadto zgodnie z §7 pkt 1 rozporządzenia ｧpro-
jekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać 
wyrys ze studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem 
granic obszaru objętego projektem planu miejsco-
wegoｦ.

Czę[ć graficzna przedmiotowego planu zawiera 
wyrys ze studium, na którym jednak nie zaznaczono 
granic obszaru objętego projektem planu miejsco-
wego.

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 niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-

I §3 ust. 1 pkt 5, w którym napisano, re obowią-
zujące ustalenia planu dotyczące klasyfikacji dróg 
publicznych przedstawiono na rysunku planu.

Zgodnie z §7 pkt 1 rozporządzenia ｧprojekt planu 
miejscowego powinien zawierać wyrys ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru ob-
jętego projektem planu miejscowegoｦ.

Czę[ć graficzna przedmiotowego planu zawiera 
wyrys ze studium, na którym jednak nie zaznaczono 
granic obszaru objętego projektem planu miejsco-
wego.

Wskazuję, re zapisy zawarte w §3 ust. 2 lit. ｧaｦ 
i lit. ｧbｦ o tre[ci: ｧnastępujące oznaczenia graficz-
ne na rysunku planu mają charakter informacyjny: 
przebieg istniejących i projektowanych elementów 
sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefami od-

dziaEywania.ｦ - z uwagi na zakres planu - są zbędne.
Organ nadzoru zwraca uwagę na konieczno[ć 

przestrzegania zasad techniki prawodawczej przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

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.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

(-) PrzemysEaw Pacia
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sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

(-) PrzemysEaw Pacia

zawarte w Kaliszu w dniu 22 lutego 2010 roku
pomiędzy:
Miastem Kaliszem z siedzibą: 62-800 Kalisz, 

GEówny Rynek 20,
reprezentowanym przez:
Tadeusza Krawczykowskiego - Wiceprezydenta 

Miasta Kalisza,
Mariusza Witczaka - Naczelnika WydziaEu Edukacji
a
Gminą Brzeziny z siedzibą: 62-874 Brzeziny, ul. 

1000-lecia 8,
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Niedpwiedzkiego - Wójta Gminy Brze-

ziny

§1. W związku z art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 
2c ustawy z dnia 7 wrze[nia 1991 roku o systemie 
o[wiaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pópn. 
zm.) okre[la się tryb pokrywania przez Gminę Brze-
ziny kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Kalisz 
przedszkolom niepublicznym oraz publicznym pro-
wadzonym przez osoby prawne inne nir jednostka 
samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, 
funkcjonującym na terenie miasta Kalisza, na dzieci 
uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkaEe na 
terenie Gminy Brzeziny.

§2. 1. Gmina Brzeziny dokonuje zwrotu kosztów 
dotacji, o których mowa w §1 - w wysoko[ci fak-
tycznych kosztów ponoszonych przez Miasto Kalisz 
- w transzach kwartalnych, na rachunek bankowy 
wskazany przez Miasto Kalisz, po otrzymaniu wy-
stawionej przez Miasto Kalisz, do 15 dnia kardego 
miesiąca koGczącego kwartaE, noty księgowej. PEat-
no[ć nastąpi kardorazowo do koGca danego miesią-
ca koGczącego kwartaE, z tym re za dzieG zapEaty 
uznaje się dzieG wpEywu refundowanych kosztów 
dotacji na rachunek bankowy wskazany w nocie 
księgowej.

2. Nieterminowe regulowanie pEatno[ci powoduje 
naliczanie odsetek w wysoko[ci ustawowej za kar-
dy dzieG zwEoki.

3. Refundowana w kardym kwartale dotacja ma 
charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie 
następuje w ostatniej transzy danego roku.

4. W terminie do dnia 28 lutego 2011 roku, Mia-
sto Kalisz przedstawi Gminie Brzeziny rozliczenie 
otrzymanych nalerno[ci za 2010 rok związanych z 
uczęszczaniem dzieci zamieszkaEych na terenie Gmi-
ny Brzeziny do przedszkoli dotowanych przez Mia-

sto Kalisz.
5. Imienny wykaz dzieci mających uczęszczać w 

2010 roku do przedszkoli dotowanych przez Mia-
sto Kalisz, zamieszkaEych na terenie Gminy Brzeziny 
oraz wstępny projekt planowanej kwoty miesięcznej 
oraz rocznej dotacji na karde dziecko zostaEy prze-
kazane Gminie Brzeziny dniu 14 papdziernika 2009 
roku. Zmiany w wykazie dzieci lub wysoko[ci staw-
ki dotacji zostaną przekazane Gminie Brzeziny od-
rębnym pismem.

6. W przypadku dziecka uczęszczającego do 
przedszkola dotowanego przez Miasto Kalisz za-
mieszkaEego, a nie zameldowanego na terenie Gmi-
ny Brzeziny Miasto Kalisz zobowiązuje się - na wnio-
sek Gminy Brzeziny - przekazywać Gminie Brzeziny 
kserokopię formularza zgEoszenia tego dziecka do 
przedszkola i o[wiadczenie rodzica (prawnego opie-
kuna) o miejscu zamieszkania dziecka (okre[lonym 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-
mi prawa).

§3. Porozumienie zawarte zostaje na czas okre[lo-
ny, tj. na 2010 rok.

§4. Zmiany w porozumieniu wymagają formy pi-
semnej pod rygorem niewarno[ci.

§5. Porozumienie wchodzi w rycie z dniem pod-
pisania, z mocą obowiązującą od 1.01.2010 roku.

§6. Porozumienie zostaEo sporządzone w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kardej ze Stron.

§7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Porozumieniem zastosowanie mają w szczególno[ci 
przepisy ustawy o systemie o[wiaty, ustawy o fi-
nansach publicznych, Kodeksu cywilnego.

Gmina Brzeziny:
Wójt Gminy Brzeziny

(-) mgr inr. Krzysztof Niedpwiedzki

Miasto Kalisz:
Wiceprezydent Miasta Kalisza

(-) Tadeusz Krawczykowski
Naczelnik

WydziaEu Edukacji
(-) mgr Mariusz Wilczak

1883
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