
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.4.2014.20 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 lutego 2014 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 

594 ze zm.) 

wskazuję, 

iż uchwała Nr XXX/300/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Łoniewo 

i Grodzisko, Gmina Osieczna - została wydana z nieistotnym naruszeniem prawa. 

Uzasadnienie  

W dniu 19 grudnia 2013r. Rada Miejska w Osiecznej podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Łoniewo i Grodzisko, 

Gmina Osieczna. 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 30 grudnia 2013r. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały, stwierdził co 

następuje: 

 Zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawiadamia, na 

piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do 

uzgadniania i opiniowania planu. Natomiast w myśl przepisu art. 17 pkt 6 lit. b tiret czwarty wyżej 

wymienionej ustawy, projekt planu podlega uzgodnieniu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony 

granic oraz bezpieczeństwa państwa. 

 Stwierdzam brak dowodów potwierdzających zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzania planu oraz przekazania projektu planu do uzgodnienia właściwemu organowi ochrony granic, 

którym, w myśl ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 116, poz. 

675 ze zm.) jest właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej. 

 Biorąc pod uwagę lokalizację, charakter oraz uwarunkowania funkcjonalno– przestrzenne przyjęte 

w omawianym planie i odnosząc wskazane czynniki do zakresu spraw i kompetencji Straży Granicznej – 

uznać można, że brak stanowiska wyżej wymienionego organu nie miałby wpływu na rozwiązania przyjęte 

w planie, a co za tym idzie – stanowi nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu. 

 Nadmieniam również, że w § 17 ust. 9, § 18 ust. 12, § 19 ust. 10 i § 22 ust. 9 uchwały, nawiązując do 

ustaleń dotyczących obowiązku zapewnienia  miejsc postojowych w granicach własnej  działki omyłkowo 

powołano się na § 14 pkt 4 zamiast § 14 pkt 3 uchwały, natomiast w § 24 ust. 3 w odniesieniu do dróg 

publicznych klasy lokalnej omyłkowo posłużono się symbolem drogi wewnętrznej “1KDW’ zamiast 

symbolem “3KDL”. Uchybienia te nie utrudniają interpretacji zapisów planu miejscowego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lutego 2014 r.

Poz. 1036



 Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył 

się do wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa. 

 Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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