
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.20.2013.3  

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 maja 2013 r. 

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

142, poz. 1591 ze zmianami) 

wskazuję, że  

uchwała Nr XXIX/256/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie 

częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wokół 

Jeziora Pożarowskiego w Wartosławiu, Lubowie i Biezdrowie została podjęta z naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXIX/256/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie 

częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wokół 

Jeziora Pożarowskiego w Wartosławiu, Lubowie i Biezdrowie wraz z dokumentacją planistyczną została 

doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 15 kwietnia 2013 roku.  

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 

27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.).  

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

Zgodnie z art. 17 pkt 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz ogłasza 

w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin 

składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.  

Wskazuję, że w przypadku omawianego planu ogłoszenie w prasie miejscowej o przystąpieniu do jego 

sporządzania ukazało się w dniu 9  lipca 2012 r., podczas gdy termin składania wniosków wyznaczono na 

dzień 21 lipca 2012 r., a więc o 8 dni mniej niż wynika to z ustawy. Obwieszczenie o przystąpieniu do 

sporządzenia planu wywieszono natomiast na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wronki w dniu 

6  lipca 2012 r., o 5 dni mniej w stosunku do minimalnego terminu ustawowego.  

Mając na uwadze, że pozostała część procedury planistycznej, w tym w zakresie terminów wyłożenia 

projektu planu do publicznego wglądu, została przeprowadzona prawidłowo i z zachowaniem ustawowych 

terminów oraz ze względu na fakt, że na żadnym z etapów sporządzania planu nie wpłynęły wnioski ani 

uwagi, 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 orzeczono jak w sentencji.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 3740



Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

 

  

 Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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