
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.221.2013.19 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 10 kwietnia 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (j.t.Dz.U. z 2001 

roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

orzeka 
nieważność uchwały Nr XXVII/256/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Dobrzyniewo i Kosztowo, ze 

względu na istotne naruszenie prawa. 

 

Uzasadnienie  

 

Uchwałę Nr XXVII/256/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Dobrzyniewo i Kosztowo wraz 

z całością dokumentacji związanej z uchwałą doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 11 marca 

2013r.  

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

gminnym ( j.t. 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  ( j.t.Dz.U. z 2012r. poz.647 ze zm.) 

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

Zdaniem organu nadzoru  czynności wynikające z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym zostały dokonane bez uchybień.  

Istotne naruszenie prawa dotyczy naruszenia zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1043), w planie miejscowym 

określa się w zależności od potrzeb granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych 

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego 

oddziaływania tych urządzeń na środowisko. 

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, 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 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż ww. przepis wszedł w życie z dniem 25 września 2010 r. a Rada Miejska 

w Wyrzysku przystąpiła do opracowywania miejscowego planu uchwałą nr XLVI/405/10 z dnia 28 września 

2010 r. należy przyjąć, że przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu musi spełniać 

wymogi wprowadzone powołaną zmianą ustawy.  
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W przedmiotowej uchwale pomimo wyznaczenia w jej § 3 pkt 1 terenów pod lokalizację elektrowni 

wiatrowych, oznaczonych symbolami „1EW” - „4EW”, oraz ustalenia w § 16 pkt 3 uchwały, maksymalnej 

mocy pojedynczej elektrowni wiatrowej do 3 MW nie wyznaczono granic stref ochronnych tych urządzeń 

związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem 

znaczącego ich oddziaływania na środowisko, czym naruszono art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W ocenie organu nadzoru samo wyznaczenie obszarów pod realizację tych inwestycji oraz wprowadzenie 

zakazu zabudowy na okolicznych terenach nie stanowi dopełnienia obowiązku wyznaczenia strefy ochronnej, 

w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy.  

W związku z istotnym naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w sposób opisany wyżej należało orzec 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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