
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I-4131.2.45.2013.4 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 października 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

wskazuję 

że uchwała Nr XXXI/351/2013 Rady Gminy Kościan z dnia 9  września 2013 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare 

Oborzyska – została podjęta z naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie  

W dniu 9  września 2013 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę nr XXXI/351/2013 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare 

Oborzyska.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w dniu 

13 września 2013 roku.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisów art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm). 

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

Zgodnie z treścią przepisu § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku 

w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908) do aktów prawa 

miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, 

z wyjątkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, a do przepisów porządkowych - również 

w dziale I rozdział 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Tak więc do aktów prawa miejscowego 

należy odpowiednio zastosować przepis § 121 wskazanego wyżej rozporządzenia, stanowiący, że tekst aktu 

prawa miejscowego rozpoczyna się od przytoczenia przepisu ustawy zawierającego upoważnienie 

ustawowe, jako podstawy prawnej wydania aktu. Jeżeli upoważnienie ustawowe jest wyrażone w kilku 

przepisach, jako podstawę prawną wydania aktu przytacza się przepis, który wskazuje organ upoważniony 

do jego wydania oraz określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie prawa miejscowego. 

Podstawę prawną wydania uchwały wyraża się zwrotem: "Na podstawie art. ... ustawy ..... (tytuł ustawy 

z oznaczeniem dziennika urzędowego, w którym została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany albo ostatni tekst 

jednolity i jego zmiany ogłoszone do dnia wydania rozporządzenia) organ wydający akt prawa miejscowego 

uchwala, co następuje: .....".  

Organ nadzoru po zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdza, że w jej treści nie została wskazana 

podstawa prawna jej podjęcia, co stanowi naruszenie przytoczonych wyżej przepisów prawa.  

Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, że w objaśnieniach do rysunku planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska stanowiącego załącznik nr 1  do 
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badanej uchwały zamieszczono oznaczenie „KD-Dxr” odnoszące się do terenów dróg pieszo-rowerowych, 

których nie wyznaczono jednak ani w treści badanej uchwały ani na przedmiotowym rysunku. Uchybienie 

to nie utrudnia interpretacji zapisów planu miejscowego, a co za tym idzie – nie stanowi istotnego 

naruszenia prawa.  

Mając na uwadze powyższe organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się 

do wskazania, że została ona podjęta z naruszeniem prawa.  

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.  

Wojewoda Wielkopolski  

(-)  Piotr Florek 
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