
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 251 ｠ 27152 ｠ Poz. 4662

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591  ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć UchwaEy Nr LXXVII/764/10 Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 wrze[nia 2010 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Baranowie w rejonie ulic: Szamo-
tulskiej i BiaEej - ze względu na istotne naruszenie 
prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Nr LXXVII/764/10 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 7 wrze[nia 2010 r. wraz z doku-
mentacją planistyczną  zostaEa doręczona Wojewo-
dzie Wielkopolskiemu w dniu 15 papdziernika 2010 
r. 

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami)  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80 
poz. 717 z pópniejszymi zmianami) 

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

Podjęta przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne UchwaEa Nr LXXVII/764/10 z dnia 7  wrze[nia 
2010 r. zawiera istotne uchybienia prawa skutkują-
ce stwierdzeniem jej niewarno[ci.

Zgodnie z art. 17 pkt 12 i 14 ustawy wójt gminy 
rozpatruje uwagi dotyczące projektu planu miejsco-
wego, a wykonanie tej czynno[ci przedstawia w 
wykazie, stanowiącym element dokumentacji prac 
planistycznych. Następnie przedstawia radzie gminy 
projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 
Z kolei na mocy art. 20 ust. 1 ustawy rada gmi-
ny rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia ww. uwag, 
a rozstrzygnięcie to winno stanowić zaEącznik do 
uchwaEy w sprawie planu miejscowego.

W trakcie pierwszego wyEorenia projektu planu do 
publicznego wglądu uwagi wnie[li m. in.  PaGstwo 

Joanna i Tomasz Szymczak, postulując o dokona-
nie zmian w planie w zakresie dotyczącym dziaEki 
nr geod. 310/8. Zgodnie z wykazem uwag wnie-
sionych do planu sze[ć z wniesionych przez PaG-
stwa Szymczak uwag nie zostaEo uwzględnionych 
przez Wójta. Jedna zostaEa uwzględniona jedynie 
w czę[ci. Nieuwzględnienie czę[ci ww. uwag spo-
wodowaEo powstanie obowiązku przedstawienia ich 
radzie gminy.  

Nieuwzględnione uwagi, zgodnie z art. 17 pkt 14 
ustawy, zostaEy wraz z projektem planu przekazane 
Radzie Gminy. W[ród przekazanych, nieuwzględnio-
nych uwag stwierdzam brak uwag zEoronych przez 
ww. osoby.   

Nadmieniam, re PaGstwo Szymczak nie zEoryli po-
wtórnie swoich uwag po ponownym wyEoreniu pro-
jektu planu, co jednak nie zwalniaEo Rady Gminy od 
ich rozstrzygnięcia ｠ zwarając zwEaszcza na fakt, re 
tre[ć tych uwag nie zdezaktualizowaEa się wskutek 
zmian wprowadzonych w projekcie planu po pierw-
szym wyEoreniu. 

Tym samym, w związku z brakiem formalnego 
udokumentowania faktu rozpatrzenia przedmioto-
wych uwag przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
stwierdzam, re naruszony zostaE przepis art. 20 ust. 
1 ustawy, zgodnie z którym rada rozstrzyga o spo-
sobie rozpatrzenia (nieuwzględnionych przez wójta) 
uwag do projektu planu.     

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabudowy. 
Przepis ten znajduje uszczegóEowienie w §4 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587, 
zwanego dalej rozporządzeniem), na mocy które-
go ustalenia dotyczące parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu powinny zawierać w szczególno[ci okre[lenie 
linii zabudowy, wielko[ci powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni dziaEki lub terenu, w tym 
udziaEu powierzchni biologicznie czynnej, a takre 
gabarytów i wysoko[ci projektowanej zabudowy 
oraz geometrii dachu.

Zasadę sporządzania planu, okre[loną w art. 15 
ust. 2 pkt 6 ustawy naruszono poprzez brak okre-
[lenia w tek[cie uchwaEy geometrii dachów dla bu-
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 z dnia 10 listopada 2010 r.

orzekające niewarno[ć UchwaEy Nr LXXVII/764/10 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 wrze[nia 
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591  ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć  UchwaEy Nr LV/513/10 Rady Gminy 
Gniezno z dnia 13 papdziernika 2010 roku w spra-
wie   ustalenia warunków odpEatno[ci za pomoc 
udzielaną dla osób i rodzin w ramach zadaG wEa-
snych gminy w zakresie dorywiania - ze względu na 
istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Nr LV/513/10 Rady Gminy Gniezno z 
dnia 13 papdziernika 2010 r. zostaEa doręczona Wo-
jewodzie Wielkopolskiemu w dniu 22  papdziernika 
2010 r.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 18 
ust 2  pkt 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2, art. 7  ustawy 
z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu pro-
gramu wieloletniego ｧPomoc paGstwa w zakresie 
dorywianiaｦ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zm.) oraz 
art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48 ust. 4 
i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy spoEecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175. poz. 
1362, zm. Nr 202 poz. 1551).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

W dniu 13 papdziernika  2010 r. Rada Gminy 
Gniezno podjęEa uchwaEę  w sprawie ustalenia wa-
runków odpEatno[ci za pomoc udzielaną dla osób 
w ramach zadaG wEasnych gminy w zakresie dory-
wiania.

  
 W §3 ust. 1 przedmiotowej uchwaEy  rada gmi-

ny okre[la warunki odpEatno[ci za pomoc w formie 
posiEku osobom i rodzinom, jereli dochód osoby sa-
motnie gospodarującej lub dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowe-
go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoEecznej (Dz. 
U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).  

  .  
W ocenie organu nadzoru  upowarnienie usta-

wowe rady gminy, wynikające z dyspozycji ww. 
art. 6 ust. 2, skutkuje przyznaniem temu organowi 
jednostki samorządu terytorialnego jedynie upraw-
nienia do podejmowania uchwaE zawierających w 
swej tre[ci zapisy dotyczące okre[lenia warunków 
odpEatno[ci za pomoc w formie posiEku w przypad-
ku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wy-
soko[ci kryterium dochodowego ustalonego przez 
ustawodawcę bądp radę gminy.  

Wprowadzone za[ zapisu w §3 ust. 1 ｧjereli do-
chód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

dynków gararowych na terenie MN/U.
Zauwaryć nalery, re obowiązek zawarcia w planie 

zagadnieG okre[lonych w art. 15 ust. 2 ustawy, a 
więc m. in. parametrów zabudowy, nie jest wpraw-
dzie bezwzględny, jednakre pozostaje uzalerniony 
od warunków faktycznych panujących w terenie. 
Oznacza to, re plan miejscowy musi zawierać usta-
lenia, o których mowa w ww. przepisie, jereli w te-
renie powstają okoliczno[ci faktyczne uzasadniające 
dokonanie takich ustaleG. Dopuszczenie na danym 
terenie nowej zabudowy bądp rozbudowy istnieją-
cych obiektów, czy ter brak wyrapnego zakazu za-
budowy na terenach o przeznaczeniu jednoznacznie 
związanym z rórnymi formami zabudowy rodzi obo-
wiązek ustalenia dla niej parametrów okre[lonych w 
art.15 ust. 2 pkt 6 ustawy. Takie rozumienie ww. 
przepisów ustawy znajduje potwierdzenie w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych.   

Wskazuję dodatkowo na, wynikające z omyEki, 
bEędne okre[lenie w  §15 pkt 4 uchwaEy obsEugi ko-
munikacyjnej terenów E z niewyznaczonej na rysun-
ku planu drogi 8KDW.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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orzekające niewarno[ć  UchwaEy Nr LV/513/10 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 papdziernika 2010 roku w 
sprawie   ustalenia warunków odpEatno[ci za pomoc udzielaną dla osób i rodzin w ramach zadaG wEa-

snych gminy w zakresie dorywiania 


