
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I.4131.1.176.2012.3 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami)  

orzekam 

nieważność Uchwały Nr XXIV/264/11 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej 

w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej część „A” w rejonie ul, Sojowej, Wierzbowej, 

Bukowskiej i Skórzewskiej – dla terenu położonego przy rondzie – Gmina Tarnowo Podgórne - ze względu 

na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXIV/264/11 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2011 r. została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w dniu 11 kwietnia 2011 r. a uzupełniona 

wnioskiem z dnia 23 maja 2012 r.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 

zmianami).  

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

Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b tiret 2 ww. ustawy, wójt występuje o uzgodnienie projektu planu z organami 

właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych.  

 Obszar objęty omawianym planem znajduje się w granicach oddziaływania Portu Lotniczego Poznań – 

Ławica, a na terenie miejscowości Wysogotowo zlokalizowane są lotnicze urządzenia naziemne, 

przynależne do ww. lotniska (np. ośrodek radarowy w Wysogotowie, zrealizowany na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego nr 11/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego z dnia 9 sierpnia 2011 r.).  

 W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 21 ust. 2 pkt 28 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.), zgodnie 

z którym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminach, na terenie których przewiduje się 

lokalizację nowego lub modernizację istniejącego lotniska oraz lotniczych urządzeń naziemnych podlegają 

uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.  

 Zatem w odniesieniu do przedmiotowego planu stwierdzam naruszenie ww. przepisu ustawy Prawo 

lotnicze, w związku z brakiem uzgodnienia projektu planu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.   

Dodatkowo organ nadzoru wskazuje, iż zgodnie z art. 231 Kierunków Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, w celu ochrony lotniczych 
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urządzeń naziemnych związanych z portem lotniczym, istnieje obowiązek m. in. wprowadzania 

odpowiednich ograniczeń w wysokości obiektów budowlanych czy też lokalizacji obiektów związanych 

z urządzeniami wytwarzającymi pole elektromagnetyczne. W kontekście powyższych uwarunkowań 

zaznaczyć należy, że w § 5 pkt 1 ocenianej uchwały dopuszczono lokalizację inwestycji celu publicznego, w 

tym instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych.  

  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono 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 dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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