
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.8.2013.16 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 marca 2013 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  

wskazuję 

iż uchwała Nr XXV/259/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla 

brunatnego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r. 

została wydana z naruszeniem prawa . 

Uzasadnienie  

Uchwała Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr XXV/259/13 została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 1 lutego 2013 r.  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

647 ze zm.) w zw. z uchwałą Nr XI/111/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy 

Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/191/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 

marca 2012 r.  

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

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

647 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu miejscowego 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.  

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, organ nadzoru wskazuje na niedochowanie przez Wójta 

Gminy Kramsk 7-dniowego terminu pomiędzy dniem zamieszczenia obwieszczenia o wyłożeniu projektu 

planu miejscowego do publicznego wglądu, a dniem jego wyłożenia.  

Zgodnie bowiem z informacją zamieszczoną we wskazanym obwieszczeniu – zostało ono wywieszone na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kramsk w dniu 12 listopada 2012 r., tj. w dniu wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu.  
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Jednakże biorąc pod uwagę, iż przy publikacji ogłoszenia w prasie dochowano wskazanego 

w wymienionym wyżej przepisie terminu, a do projektu planu nie złożono żadnych uwag, w ocenie organu 

nadzoru wskazane uchybienie stanowi nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu.  

W związku z powyższym organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały Nr XXV/259/13 Rady 

Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 r., a jedynie ograniczył się do stwierdzenia, że została ona podjęta 

z nieistotnym naruszeniem treści art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Pouczenie:  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu naruszenia prawa do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego 

w terminie 30 dni od jego doręczenia.  

WZ. Wojewody Wielkopolskiego  

(-) Przemysław Pacia  

Wicewojewoda Wielkopolski  
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