
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.232. 2012.19 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 12 września 2012 r. 

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

(t.j.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

 

orzekam  

nieważność uchwały Nr XVI/161/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie 

ulicy Stajkowskiej w Lubaszu , ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwałę Nr XVI/161/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie ulicy Stajkowskiej 

w Lubaszu doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 6 lipca 2012r., natomiast całość dokumentacji 

związanej z uchwałą doręczono w dniu 14 sierpnia 2012 r.  

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

o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm.)  

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

W § 26 ust. 2 uchwały Rada ustaliła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871).  

Na mocy art. 4 ust. 2 tej ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało 

zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.  

W przypadku przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 30 

czerwca 2010 r., a zatem zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.  

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu 

dotychczasowym, tj. obowiązującym przed 21 października 2010r., uchwała rady gminy w sprawie 

uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie 

wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.  

W związku z powyższym organ nadzoru stwierdza istotne naruszenie przepisu z art. 29 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na wprowadzenie w § 26 ust. 2 uchwały 14 
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dniowego terminu wejścia w życie uchwały licząc od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym, zamiast 

30 dniowego wynikającego z przywołanego wyżej przepisu z art. 29 ust. 1 ustawy w brzmieniu 

obowiązującym przed 21 października 2010r.   

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru 

stwierdził, sprzeczność zapisów uchwały pomiędzy jej § 4 pkt 1 lit. a, w którym ustalono przeznaczenie 

terenów oznaczonych symbolem 1MN jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a § 9 pkt 

1 tejże uchwały, w którym na tym samym terenie wprowadzono zakaz realizacji zabudowy.  

 Wadliwy zapis z § 26 ust.2 uchwały ma wpływ na ocenę zgodności z prawem całej uchwały, ponieważ 

nie może ona wejść w życie w sposób przewidziany w art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym przed 21 października 2010r. 

W konsekwencji należało orzec o nieważności całości przedmiotowej uchwały.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

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.  

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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