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W	§6	ust.	4	przedmiotowej	uchwaEy	postanowio-
no,	 re:	 ｧPodmiot	 otrzymujący	 dotację	 przedkEada	
rozliczenie	 finansowe	 wykorzystania	 dotacji	 za	 I	
póErocze	do	dnia	25	lipca	danego	roku	oraz	za	caEy	
rok	do	dnia	25	stycznia	roku	następującego	po	roku	
udzielenia	dotacji.	Wzór	rozliczenia	stanowi	zaEącz-
nik	nr	4	do	niniejszej	uchwaEyｦ.

Kolegium	 Izby	 wskazuje,	 re	 zobowiązanie	 pod-
miotu	otrzymującego	dotacje,	 do	 jej	 rozliczenia	 za	
I	 póErocze	 pozostaje	 w	 sprzeczno[ci	 z	 przepisami	
art.	130	i	145	ustawy	o	finansach	publicznych	z	30	
czerwca	2005	r.	(Dz.U.	Nr	249,	poz.	2104	ze	zm.),	
jak	równier	z	art.	250-251	ustawy	o	finansach	pu-
blicznych	z	27	sierpnia	2009	r.	(Dz.U.	Nr	157,	poz.	
1240).	

Ze	wskazanych	przepisów	wynika	bowiem	zobo-
wiązanie	do	rozliczenia	otrzymanej	dotacji	jeden	raz,	
za	caEy	rok,	a	nie	dwa	razy	do	roku,	tj.	dodatkowo	
za	I	póErocze.	W	związku	z	powyrszym	w	sprzecz-

no[ci	z	obowiązującym	prawem	pozostaje	sformu-
Eowanie	 zawarte	w	zaEączniku	nr	4,	 a	wskazujące	
datę,	do	której	nalery	zEoryć	rozliczenie	dotacji	za	I	
póErocze	(sformuEowanie	ｧdo	25	lipca	｠	za	okres	od	
1	stycznia	do	30	czerwca).

Mając	powyrsze	na	uwadze,	Kolegium	postanowi-
Eo	jak	w	sentencji.

Pouczenie:	Na	niniejsze	rozstrzygnięcie	nadzorcze	
przysEuguje	prawo	wniesienia	skargi	do	Wojewódz-
kiego	Sądu	Administracyjnego	w	Poznaniu	w	termi-
nie	30	dni	od	daty	 jego	doręczenia,	 za	po[rednic-
twem	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	w	
Poznaniu.

Przewodnicząca
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

w	Poznaniu
(-) Graryna Wróblewska
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z	dnia	8	papdziernika	2009	r.

DziaEając	na	podstawie	przepisu	art.	91	ust.	1	usta-
wy	z	dnia	8	marca	1990	roku	o	samorządzie	gmin-
nym	(Dz.U.	z	2001	r.,	Nr	142,	poz.	1591	ze	zm.)

orzekam	niewarno[ć	UchwaEy	Rady	Gminy	Czer-
wonak	Nr	292/XLI/09	z	dnia	16	lipca	2009r	w	spra-
wie	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	terenów	wsi	OwiGska.

UZASADNIENIE

UchwaEa	Rady	Gminy	Czerwonak	Nr	292/XLI/09	
z	dnia	16	lipca	2009r	w	sprawie	miejscowego	pla-
nu	zagospodarowania	przestrzennego	wsi	OwiGska,	
zostaEa	 doręczona	 Wojewodzie	 Wielkopolskiemu	
wraz	 z	 uzupeEnioną	 dokumentacją	 planistyczną	 w	
dniu	23	wrze[nia	2009	r.

Powyrszą	UchwaEę	podjęto	na	podstawie	przepisu	
art.	18	ust	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	marca	1990r	
o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r,	Nr	142,	
poz.	1591	z	pópn.	zm.),	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	
21	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowa-
niu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r	Nr	80,	poz.	717	
ze	zm.	zwanej	dalej	ustawą)	w	związku	z	uchwa-
Eą	Nr	767X1/2007	Rady	Gminy	Czerwonak	z	dnia	
21	czerwca	2007	r	o	przystąpieniu	do	sporządzenia	
zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego	wsi	OwiGska.

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

Zgodnie	 z	art.	17	pkt	12	ustawy	wójt	 rozpatru-
je	uwagi	dotyczące	projektu	planu,	a	wykonanie	tej	
czynno[ci	 przedstawia	 w	 wykazie,	 stanowiącym	
element	dokumentacji	prac	planistycznych.

Wójt	 Gminy	 Czerwonak	 dopeEniE	 ww.	 czynno[ci	
w	dniu	23	kwietnia	2009	r.	Jedna	z	uwag	wniesio-
nych	do	projektu	przez	firmę	Terra	Trading	zawie-
raEa	m.in.	postulat	dokonania	zmiany	przeznaczenia	
dziaEki	 nr	 318/8	 w	 projekcie	 planu,	 z	 terenu	 wie-
lofunkcyjnych	 o[rodków	 handlowo	 -	 usEugowych	
(UWH1):	 w	 75%	 pod	 zabudowę	 mieszkaniowa	
wielorodzinna	(maEe	domy	mieszkalne)	oraz	w	25%	
pod	zabudowę	usEugową.	Zgodnie	z	wykazem	uwag	
wniesionych	 do	 projektu	 planu	 uwaga	 ta	 zostaEa	
przez	Wójta	uwzględniona,	poprzez	ｧkorektę	granic	
pasa	zabudowy	mieszkaniowej	ｧMN2ｦ	zlokalizowa-
nych	we	wschodniej	czę[ci	dziaEki	318/8ｦ.	Korekta	
ta	polegaEa	na	zwiększeniu	powierzchni	terenu	prze-
znaczonej	 pod	 zabudowę	 mieszkaniowa	 jednoro-
dzinną	(MN2),	a	nie	-	jak	wnioskowaEa	forma	Terra	
Trading	-	pod	zabudowę	wielorodzinną.

Z	 wyja[nienia	 Wójta,	 stanowiącego	 odpowiedp	
na	 wezwanie	 do	 uzupeEnienia	 dokumentacji	 plani-
stycznej,	 wynika,	 re	 przedmiotowa	 uwaga	 zosta-
Ea	 uwzględniona	 zgodnie	 z	 wnioskiem	 firmy	 Terra	
Trading,	gdyr	ta	wniosEa	o	zwiększenie	powierzchni	
terenu	przeznaczonego	pod	maEe	domy	mieszkalne,	
a	 taką	 zabudową	 -	 zdaniem	 Wójta	 -	 jest	 równier	
zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna.

Jednakre,	 zapis	 §2	 ust.	 26	 uchwaEy	 wyrapnie	
wskazuje	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wie-
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lorodzinnej,	 a	 nie	 jednorodzinnej,	 jako	 maEe	 domy	
mieszkalne.	Tym	samym	uwaga	firmy	Terra	Trading	
zostaEa	faktycznie	przez	Wójta	nieuwzględniona,	co	
w	konsekwencji	doprowadziEo	do	naruszenia	art.	17	
pkt	13	ustawy,	poprzez	zmianę	ustaleG	planu,	nie	
mającą	 odzwierciedlenia	 w	 zEoronych	 do	 projektu	
planu	uwagach.

Ponadto,	 zgodnie	 z	 art.	 17	 pkt	 13	 ustawy,	 po	
wprowadzeniu	 zmian	do	projektu	planu,	wynikają-
cych	z	rozpatrzenia	uwag,	wójt	zobowiązany	jest	do	
ponowienia	uzgodnieG	w	niezbędnym	zakresie	oraz	
następnych,	 kolejnych	 czynno[ci,	 w	 my[l	 art.	 17	
ustawy,	 co	 w	 przypadku	 przedmiotowej	 uchwaEy	
nie	nastąpiEo.

Przedmiotowy	plan	sporządzony	zostaE	z	narusze-
niem	zasad	sporządzania	planu,	okre[lonych	w	art.	
15	ust.	2	pkt	1	ustawy	w	zakresie:

-	 braku	 na	 rysunku	 planu	 oznaczenia	 sposobu	
przeznaczenia	 (funkcji	 wiodącej)	 dla	 terenu,	 okre-
[lonego	 liniami	 rozgraniczającymi	 tereny	o	 rórnym	
sposobie	 urytkowania,	 sąsiadującego	 z	 terenem	
oznaczonym	symbolem	KK,	poEoronym	we	wschod-
niej	czę[ci	planu,

-		braku	linii	rozgraniczającej	tereny	o	rórnym	prze-
znaczeniu,	 na	 rysunku	 planu,	 pomiędzy	 terenami	
oznaczonymi	symbolami	KC,	KDL	1	oraz	KXP	1,

-	 braku	 jednoznacznego	 okre[lenia	 linii	 rozgrani-
czającej	w	przypadku	czę[ci	 terenów	komunikacji,	
np.	KDGP	1,	KDZ,	KDGP	2,	KDD;	poprzez	brak	do-
mknięcia	linii	rozgraniczającej	oraz	odsunięcie,	a	w	
przypadku	póEnocno	-	wschodniej	czę[ci	planu	nie-
konsekwentne	oznaczenie,	granic	planu	nie	morna	
precyzyjnie	 ustalić	 granic	 obszaru	 przeznaczonego	
pod	ww.	funkcję,

-	 braku	 [cisEego,	 jednoznacznego	 ustalenia	 linii	
rozgraniczających	 tereny	 o	 rórnym	 sposobie	 uryt-
kowania	 dla	 projektowanej	 drogi	 zbiorczej	 (KDZ	 i	
ZE)	drogi	wojewódzkiej	(KDGP	1)	oraz	terenu	ciągu	
pieszego	(KXP	1	i	ZD),	poprzez	przyjęcie	na	rysunku	
planu	 oraz	 w	 §2	 ust.	 9	 uchwaEy	 ｧwarunkowychｦ	
linii	rozgraniczających.

Zgodnie	z	art.	15	ust.	2	ustawy	w	planie	okre[la	
się	obowiązkowo	stawki	procentowe,	na	podstawie	
których	ustala	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	
ust.	4	ustawy.	Stwierdzam,	re	stawki,	ustalone	w	
§3	ust.	1	uchwaEy,	nie	obejmują	czę[ci	terenów	ob-
jętych	planem,	w	tym	terenów:	MR,	ZE,	ZC,	ZD,	ZD,	
O	i	WS,	co	stanowi	naruszenie	ww.	zasady	sporzą-
dzania	planu.

W	§2	ust.	81	uchwaEy	okre[lono	uwarunkowania	
dotyczące	 lokalizacji	 inwestycji	 na	 terenach	 ozna-
czonych	na	rysunku	planu	symbolem	KK.	Zwaryw-
szy	na	fakt,	ir	są	to	tereny	zamknięte	w	rozumieniu	
obowiązującej	ustawy	z	dnia	17	maja	1989	r.	Pra-
wo	 geodezyjne	 i	 kartograficzne,	 stwierdzić	 nalery	
naruszenie	art.	4	ust.	3	ustawy,	zgodnie	z	którym	w	
odniesieniu	do	terenów	zamkniętych	w	planie	miej-
scowym	ustala	się	tylko	granice	tych	terenów	oraz	
granice	ich	stref	ochronnych.

Zgodnie	z	§2	ust.	25	uchwaEy	w	planie	wyznaczo-

no	 teren	 zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	
oznaczony	symbolem	MN6.	 Tym	 samym,	 zgod-
nie	z	art.	15	ust.	2	pkt	6	ustawy,	dla	terenów	pod	
zabudowę,	 nalery	 okre[lić,	 w	 szczególno[ci,	 pa-
rametry	 i	 wskapniki	 ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	
zagospodarowania	 terenu,	 w	 tym	 linie	 zabudowy,	
gabaryty	obiektów	i	wskapniki	intensywno[ci	zabu-
dowy.	W	obliczu	zapisu	§2	ust.	25	uchwaEy,	zgod-
nie	z	którym	dla	terenu	MN6	obowiązują	ustalenia	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrze-
ni	 ｧOwiGska	 -	 Osiedle	 Nad	 Wartąｦ	 oraz	 w	 związ-
ku	z	art.	34	ust.	ustawy,	w	my[l	którego	wej[cie	
w	rycie	planu	miejscowego	powoduje	utratę	mocy	
obowiązującej	 innych	 planów	 zagospodarowania	
przestrzennego	 lub	 ich	 czę[ci	 odnoszących	 się	 do	
objętego	 nim	 terenu,	 stwierdzam,	 re	 dla	 terenu	
MN6	brak	okre[lenia	parametrów	i	wskapników	za-
budowy	 i	 zagospodarowania	 terenu,	 za	wyjątkiem	
linii	zabudowy.	Stanowi	to	naruszenie	przywoEane-
go	art.	15	ust.	2	pkt	6	ustawy.

Naruszenie	 przywoEanego	 art.	 15	 ust.	 2	 pkt	 6	
ustawy	 ma	 miejsce	 równier	 w	 odniesieniu	 do	 te-
renów	oznaczonych	w	planie	symbolem	ZP,	U,	jak	
równier	UZ,	UK,	UO	i	UZ3,	dla	których	w	uchwale	
nie	okre[lono	wszystkich	wymaganych	parametrów	
i	wskapników:

-	w	§2	ust.	40	uchwaEy,	dla	terenów	ZP,	U,	po-
mimo	dopuszczenia	na	tym	terenie	budowy	nowych	
budynków,	 nie	 ustalono	 radnego	 z	 wymaganych	
art.	15	ust.	2	pkt	6	ustawy	parametrów	 i	wskap-
ników,

-	w	§2	ust.	42	uchwaEy,	dla	terenów	UZ,	UK,	UO,	
pomimo	 dopuszczenia	 na	 tym	 terenie	 rozbudowy	
istniejących	obiektów,	nie	ustalono	radnego	z	wy-
maganych	art.	15	ust.	2	pkt	6	ustawy	parametrów	
i	wskapników

-	w	§2	 ust.	 49	 uchwaEy,	 dla	 terenów	UZ3,	 po-
mimo	dopuszczenia	na	tym	terenie	rozbudowy	ist-
niejących	 obiektów,	 ustalono	 jedynie	 maksymalną	
powierzchnię	 zabudowy;	 §2	 ust.	 49	 uchwaEy	 za-
wiera	niezrozumiaEe	ustalenie,	o	 tre[ci	ｧdopuszcza	
się	przebudowy,	rozbudowę	i	modernizację	jako	no-
wych	obiektów	wolnostojącychｦ.

Przedmiotowy	 plan	 sporządzony	 zostaE	 z	 naru-
szeniem	 §8	 ust.	 2	 rozporządzenia	 Ministra	 Infra-
struktury	 z	 dnia	 26	 sierpnia	 2003	 r.	 w	 sprawie	
wymaganego	 zakresu	 projektu	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 (Dz.U.	 z	 2003	
r.,	Nr	164,	poz.	1587,	zwanym	dalej	rozporządze-
niem),	zgodnie	z	którym	na	rysunku	planu	miejsco-
wego	stosuje	się	nazewnictwo	i	oznaczenia	umor-
liwiające	 jednoznaczne	 powiązanie	 rysunku	 planu	
miejscowego	z	tekstem	planu,	w	zakresie:

-	 przyjęcia	 na	 rysunku	 planu	 oznaczenia	 terenu	
usEug	 uryteczno[ci	 publicznej	 (symbol	 U	 i	 kolor	
czerwony),	 które	nie	 znajduje	odzwierciedlenia	ani	
na	rysunku	ani	w[ród	ustaleG	w	tre[ci	uchwaEy,

-	 braku	 odzwierciedlenia	 na	 rysunku	 planu	 przy-
jętych	zgodnie	z	§2	ust.	59	pkt	5	oraz	§2	ust.	10	
uchwaEy	linii	zabudowy	dla	terenów	obiektów	pro-
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dukcyjnych,	skEadów	i	magazynów	(P).
Zgodnie	z	§7	pkt	1	rozporządzenia	rysunek	planu	

miejscowego	powinien	zawierać	wyrys	ze	studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	z	oznaczeniem	granic	obszaru	ob-
jętego	projektem	planu	miejscowego.	Stwierdzam,	
re	 na	 rysunku	 przedmiotowego	 planu	 znajduje	 się	
wyrys	ze	studium,	 jednak	brak	na	nim	oznaczenia	
granic	obszaru	objętego	planem.

Dodatkowo	nalery	wskazać,	re
-	w	§2	ust.	27	pkt	2	oraz	ust.	36	pkt	1	uchwa-

Ey	zastosowano	nieostre,	niejednoznaczne,	mogące	
wprowadzić	 rozbierno[ci	 interpretacyjne,	 okre[le-
nie	ｧpodobny	charakterｦ.	Okre[lenie	to	more	obej-
mować:	 charakter	 istniejącej	 zabudowy	wraz	 z	 jej	
funkcją	i	parametrami.	Jednocze[nie	nie	morna	wy-
kluczyć	innej,	korzystnej	dla	danego	inwestora	inter-
pretacji	tego	zapisu;

-	dla	poEoronego	w	poEudniowej	czę[ci	opracowa-
nia	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 O	 (teren	 ogro-
dów),	 na	 rysunku	 planu,	 omyEkowo	 wyznaczono	
linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	sposobie	uryt-
kowania	 wykraczające	 poza	 granice	 opracowania	
planu;

-	w	 tre[ci	 uchwaEy	 omyEkowo	 -	w	§2	 ust.	 58	 i	
66	-	powtórzono	ten	sam	zapis,	dotyczący	terenów	
zieleni	ochronnej	(ZO).

Wątpliwo[ci,	 w	 kontek[cie	 przepisów	 rozporzą-
dzenia	Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	

dnia	2	marca	1999	 r.	w	sprawie	warunków	tech-
nicznych	jakim	powinny	odpowiadać	drogi	publiczne	
i	ich	usytuowanie	(Dz.U.	z	1999	r.	Nr	43,	poz.	430	
ze	zm.),	budzi	przyjęcie	linii	rozgraniczających	drogę	
KDGP	2	o	szeroko[ciach	mniejszych	nir	wynika	to	z	
§7	ust.	1	ww.	rozporządzenia.	Wprawdzie	omawia-
ne	 przepisy	 są	 przepisami	wykonawczymi	 do	 Pra-
wa	budowlanego,	a	więc	ich	zastosowanie	nastąpi	
dopiero	 na	 etapie	 uzyskania	 pozwolenia	 na	 budo-
wę,	 jednakre	 ich	caEkowite	zignorowanie	w	planie	
miejscowym	more	rodzić	pópniejsze	konsekwencje	
w	 postaci	 braku	 morliwo[ci	 stwierdzenia	 zgodno-
[ci	projektowanych	inwestycji	drogowych	z	tymre	
planem.	Sytuacja	taka	wymusić	more	konieczno[ć	
realizacji	inwestycji	w	trybie	specjalnej	ustawy	dro-
gowej,	co	jednak	poddaje	w	wątpliwo[ć	celowo[ć	
przyjmowania	 ograniczonych,	 jak	 w	 przedmioto-
wym	planie,	rozwiązaG	w	zakresie	szeroko[ci	dróg.

Uwzględniając	powyrsze	niniejsze	rozstrzygnięcie	
jest	w	peEni	uzasadnione.

Niniejsze	rozstrzygnięcie	nadzorcze	more	być	za-
skarrone	do	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjne-
go	w	Poznaniu	za	po[rednictwem	Wojewody	Wiel-
kopolskiego	 z	 powodu	 niezgodno[ci	 z	 prawem	 w	
terminie	30	dni	od	daty	jego	doręczenia.

Wojewoda	Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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z	dnia	8	papdziernika	2009	r.

DziaEając	na	podstawie	przepisu	art.	91	ust.	1	usta-
wy	z	dnia	8	marca	1990	roku	o	samorządzie	gmin-
nym	(Dz.U.	z	2001	r.,	Nr	142,	poz.	1591	ze	zm.)

Orzekam	niewarno[ć	UchwaEy	Rady	Gminy	Czer-
wonak	Nr	293/XLI/09	z	dnia	16	lipca	2009r	w	spra-
wie	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	wsi	Czerwonak	i	KoziegEowy.

UZASADNIENIE

UchwaEa	Rady	Gminy	Czerwonak	Nr	293/XLI/09	z	
dnia	16	lipca	2009r	w	sprawie	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	wsi	Czerwonak	i	
KoziegEowy	wraz	z	uzupeEnioną	dokumentacją	plani-
styczną,	zostaEa	doręczona	Wojewodzie	Wielkopol-
skiemu	w	dniu	18	wrze[nia	2009	r.

Powyrszą	UchwaEę	podjęto	na	podstawie	przepisu	
art.	18	ust	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	marca	1990r	
o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r,	Nr	142,	
poz.	1591	z	pópn.	zm.),	art.	20	ust.	l	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowa-
niu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r	Nr	80,	poz.	717	

ze	 zm.)	 w	 związku	 z	 uchwaEą	 Nr	 121/XVII/2003	
Rady	Gminy	Czerwonak	z	dnia	20	 listopada	2003	
r	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	miejsco-
wego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	wsi	
Czerwonak	i	KoziegEowy	

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

Zgodnie	z	art.	14	ust.	1	i	2	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717	ze	zm.	
zwana	dalej	ustawą)	rada	gminy	podejmuje	uchwaEę	
o	przystąpieniu	do	sporządzenia	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego,	której	integralną	
czę[cią	 jest	 zaEącznik	 graficzny,	 okre[lający	 grani-
ce	obszaru	objętego	planem.	Następnie	dla	obszaru	
wyznaczonego	przez	 radę	na	zaEączniku	wójt	 spo-
rządza	 projekt	 planu	 miejscowego.	 Ponadto	 grani-
ce	 te	muszą	zostać	okre[lone	na	 tyle	precyzyjnie,	
aby	morliwe	byEo	dokEadne	okre[lenie	terenu,	który	
zostanie	objęty	projektem	danego	planu.	Zgodnie	z	
wyrokiem	NSA	z	dnia	13	wrze[nia	2005	r.	(II	OSK	


