
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.46.2013.2 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 października 2013 r. 

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

594).  

wskazuję  

iż uchwała Nr 358/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Alei Solidarności 

i Jana Kilińskiego - została wydana z naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr 358/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Alei Solidarności 

i Jana Kilińskiego – została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 24 września 2013 roku.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami).  

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

Zgodnie z art. 17 pkt 9  ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) burmistrz 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.  

W omawianym przypadku obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu ukazało się 

w dniu 20 czerwca 2013 r., podczas gdy na pierwszy dzień wyłożenia wyznaczono 21 czerwca 2013 r., 

a więc o 6 dni za późno w stosunku do terminu ustawowego. Mając na uwadze, że pozostała część 

procedury planistycznej, w tym zakresie terminu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w prasie 

miejscowej, została przeprowadzona prawidłowo i z zachowaniem ustawowych terminów, stwierdzić 

należy, że powyższe uchybienie nie miało wpływu na treść uchwały, a co za tym idzie stanowi nieistotne 

naruszenie trybu sporządzania planu.  

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

do wskazania iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody 

Wielkopolskiego. 

           Wicewojewoda 

           (-) Przemysław Pacia 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 października 2013 r.
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