
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.2.52.2014.22 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 października 2014 r. 

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

594 ze zm.) 

wskazuję 

iż uchwała nr XLIV/253/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2014r. w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zalesie Małe, gmina 

Kobylin - została wydana z naruszeniem prawa. 

Uzasadnienie  

 Rada Miejska w Kobylinie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we 

wsi Zalesie Małe, gmina Kobylin uchwaliła na sesji w dniu 29 września 2014r. Uchwałę podjęto na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 

594 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.). Uchwała została doręczona Wojewodzie 

Wielkopolskiemu 3 października 2014r. 

  

 Dokonując oceny legalności przedłożonej do oceny uchwały organ nadzoru stwierdził, co 

następuje: 

 Zgodnie z § 7 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), 

projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać granice i oznaczenia obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów odrębnych w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

 Organ nadzoru stwierdza, że na rysunku omawianego planu pominięto oznaczenie miejsca lokalizacji 

obiektu obory i magazynu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, którego dotyczą zapisy § 6 uchwały. 

Uchybienie to nie utrudnia jednak odczytu zapisów planu miejscowego. Ponadto plan w tym kształcie został 

uzgodniony przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (postanowienie nr 111/2014 

z 10 marca 2014r., nr Ka-WN.5150.701.2014). 

 Wobec powyższego organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, a jedynie ogranicza się do 

wskazania, iż uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. 

Pouczenie: Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, 

za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 5618
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