
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KIN-I.4131.1.325.2015.18 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 października 2015 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ). 

orzekam 

nieważność  Uchwały Nr IX/80/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina 

Żelazków - ze względu na istotnena ruszenie prawa 

Uzasadnienie  

  Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015 roku została 

doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 25 września 2015 roku. 

Jako podstawę prawną uchwały powołano przepisy z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm) 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co 

następuje: 

Stosownie do uregulowań art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) – cyt.: “ wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza 

w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 

o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada 

ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 

21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami” . 

Ponadto, zgodnie z art. 17 pkt 11 ww. ustawy, cyt.: “wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, 

termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia 

projektu planu”. 

 Stwierdzam niedochowanie przez Radę Gminy Żelazków 14-dniowego terminu pomiędzy ostatnim 

dniem wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu a dniem, w którym można było 

składać uwagi dotyczące projektu planu. 

Zgodnie z informacją zamieszczoną w treści obwieszczenia z dnia 15 września 2014 r., które zostało 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żelazków oraz w ogłoszeniu prasowym, które ukazało się 

w lokalnej prasie w dniu 17 września 2014 r., zamiast 14-dniowego wyznaczono 8-dniowy termin w jakim 

można było składać uwagi do projektu planu, co stanowi istotne naruszenie terminu określonego 

w art. 17 pkt 11 cytowanej ustawy. Stosownie do obwieszczenia Rady Gminy - dniem zakończenia okresu 
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wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu był dzień 27 października 2014 roku, natomiast termin 

składania uwag upływał w dniu 4 listopada 2014 roku 

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzam co 

następuje: 

 Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., nr 

164, poz. 1587), na rysunku planu stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne 

powiązanie rysunku planu miejscowego z tekstem planu miejscowego. 

 W odniesieniu do przedmiotowego planu stwierdzam, że ww. przepis rozporządzenia naruszono w ten 

sposób, że w § 3 pkt 2 lit. b, § 10 oraz w § 14 uchwały zawarto ustalenia dotyczące dróg wewnętrznych 

oznaczonych 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, co nie znalazło odzwierciedlenia na rysunku planu, na 

którym teren dróg wewnętrznych oznaczono jako 1KDW-Dxs, 2KDW-Dxs, 3KDW-Dxs, 4KDW-Dxs. 

 W świetle powyższego stwierdzić należy, że Rada Gminy Żelazków podejmując przedmiotową 

uchwałę rażąco naruszyła prawo w omawianym zakresie, dlatego należało orzec jak w sentencji. 

  Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

Wicewojewoda Wielkopolski 

(-) Dorota Kinal 
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