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DziaEając 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 ze zm.)

orzekam
niewarno[ć uchwaEy Nr 209/10 Rady Gminy Opa-

tówek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów wzdEur 
Zbiornika SzaEe w miejscowo[ci SzaEe - ze względu 
na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
UchwaEa Nr 209/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 

29 marca 2010 r. zostaEa doręczona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu w dniu 6 kwietnia 2010 r.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591. ze zm.) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.).

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

Na sesji w dniu 29 marca 2010 r. Rada Gminy 
Opatówek podjęEa uchwaEę o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów wzdEur Zbiornika SzaEe 
w miejscowo[ci SzaEe oraz postanowiEa w §6, ir 
uchwaEa wchodzi w rycie z dniem ogEoszenia.

Akt prawa miejscowego to taki akt, który zawiera 
co najmniej jedną normę o charakterze generalnym i 
abstrakcyjnym. Charakter generalny mają te normy, 
które odnoszą się do pewnej kategorii potencjalnych 
adresatów, a nie do indywidualnie oznaczonego 
podmiotu. Abstrakcyjno[ć normy wyrara się w tym, 
re zakazywanie, nakazywanie bądp uprawnienie ma 

mieć miejsce w pewnych powtarzalnych okoliczno-
[ciach, nie za[ w jednej konkretnej sprawie. Tym 
samym normy te mogą zostać wykorzystane w nie-
ograniczonej liczbie przypadków w przyszEo[ci.

Organ nadzoru stwierdza, ir powyrsza uchwaEa 
nie jest aktem prawa miejscowego, zatem nie pod-
lega ona szczególnemu trybowi promulgacyjnemu, 
wynikającemu z tre[ci art. 13 pkt 2 w związku z 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogEa-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). 
Stosownie do przepisu art. 13 pkt 2 w związku z 
przepisem art. 4 ust. l ustawy o ogEaszaniu aktów 
normatywnych... akty prawa miejscowego stano-
wione przez organ gminy ogEasza się w wojewódz-
kim dzienniku urzędowym i wchodzą one w rycie po 
upEywie czternastu dni od dnia ogEoszenia, chyba re 
dany akt normatywny okre[li termin dEurszy.

Tymczasem Rada Gminy Opatówek uznaEa przed-
miotową uchwaEę za akt prawa miejscowego. Po-
nadto zastosowaEa w §6 tej uchwaEy zapis, który 
obowiązywaE w ustawie o samorządzie gminnym 
przed wej[ciem w rycie ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogEaszaniu aktów normatywnych.

Zwarywszy, re uchwaEa Nr 209/10 Rady Gminy 
Opatówek zostaEa podjęta z istotnym naruszeniem 
prawa naleraEo orzec jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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z dnia 4 maja 2010 r. 


