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strzennych i spoEecznych związanych z rórnym spo-
sobem i intensywno[cią urytkowania terenów. 

Plan miejscowy more stanowić podstawę praw-
ną rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, tak 
więc jego przepisy powinny być redagowane w 
sposób czytelny i budzący jak najmniej wątpliwo[ci 
interpretacyjnych. 

Zgodnie z §4 pkt. 9 ww. rozporządzenia ｧusta-
lenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej powinny zawierać m. in. wskapniki w 
zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicz-
nej, w szczególno[ci ilo[ć miejsc parkingowych w 
stosunku do ilo[ci mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych 
albo powierzchni obiektów usEugowych i produkcyj-
nychｦ. 

W §25 ust. 1 pkt 7 lit. g uchwaEy ustala się pa-
rametr miejsc parkingowych okre[lając, re mają to 
być ｧminimum 3 miejsca postojoweｦ. 

Z tak okre[lonego zapisu wynika, re dla wszyst-
kich terenów usEugowych (U1, U2, U3 oraz U4) wy-
starczy utworzyć 3 miejsca parkingowe. Ponadto 
przywoEane wyrej przepisy rozporządzenia okre[la-
ją, re normatyw dotyczący ilo[ci miejsc parkingo-
wych powinien być okre[lony w stosunku do ilo[ci 
mieszkaG lub zatrudnionych albo powierzchni obiek-
tów usEugowych i produkcyjnych. 

 Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia ｧna rysun-

ku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i 
oznaczenia umorliwiające jednoznaczne powiązanie 
projektu rysunku planu miejscowego z projektem 
tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku pla-
nu miejscowego doEącza się obja[nienia wszystkich 
urytych oznaczeGｦ. 

 Powyrsze zasady naruszono w odniesieniu do za-
pisów §24 ust. 1 pkt 5 lit a uchwaEy, odnoszących 
się do terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U, w którym ustala się ｧnieprzekraczalną 
linię zabudowy od linii rozgraniczającej dróg publicz-
nych i dróg wewnętrznych na 6 mｦ. Na zaEączni-
ku graficznym miejscowego planu nieprzekraczalną 
linię zabudowy dla terenu MN/U1 wyznaczono w 
odlegEo[ci 10 m od linii rozgraniczającej drogi pu-
bliczne.

Biorąc powyrsze pod uwagę powyrsze okoliczno-
[ci naleraEo orzec jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-
sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu ｠ za po[rednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego ｠ w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

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

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr LIV/515/10 Rady Gminy 
Suchy Las z dnia 28 papdziernika 2010 roku w spra-
wie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Chludowo ｠ PoEudniowy Wschód, 
rejon pomiędzy ulicami Polną, ZapEocie, Dagiewnicką 
wraz z terenami przylegEymi do tych ulic a granicą 
poligonu ｠ ze względu na istotne naruszenia prawa.

UZASADNIENIE

 W dniu 28 papdziernika 2010 r. Rada Gminy 
Suchy Las podjęEa uchwaEę Nr LIV/515/10 w spra-
wie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowo[ci Chludowo ｠ PoEu-
dniowy Wschód, rejon pomiędzy ulicami Polną, Za-

pEocie, Dagiewnicką wraz z terenami przylegEymi do 
tych ulic a granicą poligonu , którą doręczono Woje-
wodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 listopada 2010 r.

 
 Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-

towej uchwaEy, organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

 Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy wej[cie w ry-
cie planu miejscowego powoduje utratę mocy 
obowiązującej innych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub ich czę[ci odnoszących się do 
objętego nim terenu.

 W kontek[cie przedmiotowej zmiany planu i po-
wyrszego przepisu stwierdzić nalery, re utraciEy 
moc te ustalenia zmienianego planu, które odnoszą 
się do obszaru objętego granicą, okre[loną na ry-
sunku ｠ zaEączniku nr 1 do uchwaEy nr LIV/515/10 
z dnia 28 papdziernika 2010 r. 

 Sprzeczne zatem z brzmieniem art. 34 ust. 1 
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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr LVIII/617/10 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 27 papdziernika 2010 roku 
zmieniającą uchwaEę w sprawie ustalenia szczegóEo-
wych zasad udzielania i rozmiaru znirek dla nauczy-
cieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w 
szkoEach oraz zasad zwalniania od obowiązku reali-
zacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuGczych - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie

UchwaEa Nr LVIII/617/10 Rady Miejskiej w Kór-
niku z dnia 27 papdziernika 2010 roku zmieniającą 
uchwaEę w sprawie ustalenia szczegóEowych zasad 
udzielania i rozmiaru znirek dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w szkoEach 
oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuGczych 
zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w 
dniu 8 listopada 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z pópn. zm) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w 
związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zmianami).

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

W §3 przedmiotowej uchwaEy okre[lono, re 
ｧUchwaEa wchodzi w rycie z dniem podjęcia i ma 
zastosowanie od dnia 1 wrze[nia 2010 r.ｦ.
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ustawy są zapisy: §2 ust. 2, §4, §5 pkt 4, §6 pkt 
9, §8, §9 pkt 4, §11, §12 pkt 3, §13 pkt 4 oraz 
§16 uchwaEy, sankcjonujące i przedEurające w swo-
jej tre[ci moc obowiązującą czę[ci ustaleG dotych-
czasowej ｠ zmienianej uchwaEy w sprawie planu Nr 
XXIX/274/2000 z dnia 17 sierpnia 2000 r. 

 Biorąc pod uwagę powyrsze okoliczno[ci, nalery 
stwierdzić, re plan miejscowy winien obowiązkowo 
obejmować katalog ustaleG okre[lony w art. 15 ust. 
2 ustawy. W sytuacji czę[ciowej zmiany ustaleG 
planu - przy jednoczesnej, wynikającej z ustawy, 
utracie mocy obowiązującej pozostaEych z nich ｠ 
naruszone i pominięte zostają zasady sporządzenia 
planu, wynikające wEa[nie z art. 15 ust. 2.

 W tej sytuacji zachodzą podstawy do stwierdze-
nia niewarno[ci uchwaEy, która w istotny sposób 
narusza obowiązujące przepisy prawa.

 Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-
sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu ｠ za po[rednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego - w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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