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alnych,	 tworzenie	 korzystnych	 warunków	 pracy,	
bytu	 i	 wypoczynku.	 W	 tym	 zakresie	 mieszczą	 się	
niewątpliwie	warunki	[wiadczenia	usEug	przez	gru-

pę	zawodową	taksówkarzy	a	tym	samym	postano-

wienia	dotyczące	dodatkowych	oznaczeG	taksówek	
osobowych.

Wyrokiem	z	dnia	30	 lipca	2001	r.	Naczelny	Sąd	
Administracyjny	 w	 Krakowie	 (II	 SA/kr	 1388/01)	
stwierdziE,	 ir	 -	 ｧUnormowanie	 zawarte	w	uchwale	
rady	 gminy	 w	 sprawie	 przepisów	 porządkowych	
związanych	 z	 przewozem	 osób	 i	 bagaru	 taksów-

kami	 -	w	tym	równier	 jak	wynika	z	 tre[ci	wyroku	
postanowienia	 dotyczące	 dodatkowych	 oznaczeG	
taksówek	 osobowych	 -	 niewątpliwie	 dotyczą	 za-

kresu	 objętego	 zadaniami	 związków	 zawodowych	
(warunki	 [wiadczenia	 usEug	 przez	 grupę	 zawodo-

wą	 taksówkarzy),	 jak	 równier	 nalerą	 do	 kategorii	
przepisów,	które	podlegają	konsultacji	ze	związkami	
zawodowymiｦ,	tym	samym	maj	ą	do	nich	zastoso-

wanie	 art.	 19	 ustawy	 z	 dnia	 23	 maja	 1991	 r.	 o	
związkach	zawodowych.

Mając	 na	 uwadze	 powyrsze	 nalery	 uznać,	 ir	
uchwaEa	 w	 sprawie	 dodatkowych	 oznaczeG	 tak-

sówek	 osobowych	 powinna	 być	 zaopiniowana	 w	
trybie	art.	19	ust.	1	ustawy	o	związkach	zawodo-

wych.
Odno[nie	uznania	 -	kto	 jest	odpowiednią	wEadzą	

statutową	związku	-	w	my[l	brzmienia	art.	19	usta-

wy	o	związkach	zawodowych	-	nalery	zwrócić	uwa-

gę	na	uchwaEę	Sądu	Najwyrszego	z	dnia	17	czerw-

ca	1993	r.	(I	PZP	2/93)	zgodnie,	z	którą	ｧwEadzami	
statutowymi	związku	zawodowego	ｧodpowiednimiｦ	
w	rozumieniu	art.	19	ust.	2	ustawy	o	związkach	za-

wodowych	są	te	z	nich,	które	na	podstawie	przepisu	
statutu	lub	decyzji	wEa[ciwych	wEadz	związkowych	

mają	 uprawnienie	 do	wypowiadania	 się	w	 imieniu	
związku	zawodowego	w	tych	sprawach.

Z	art.	19	cytowanej	ustawy	o	związkach	zawodo-

wych	wynika	expressis	verbis,	 ir	organy	samorzą-

du	terytorialnego	mają	obowiązek	zasięgania	opinii	
odpowiednich	wEadz	statutowych	ogólnokrajowych	
organizacji	 międzyzwiązkowych	 lub	 ogólnokrajo-

wych	 związków	 zawodowych	 reprezentatywnych	
dla	pracowników	większo[ci	zakEadów	pracy.

Zatem	fakt,	ir	na	terenie	Miasta	Puszczykowa	nie	
dziaEa	 raden	 związek	 zawodowy	 taksówkarzy,	 w	
[wietle	 wyrej	 wskazanych	 morliwo[ci	 prawnych	
jest	bez	znaczenia	i	nie	zwalnia	organów	samorzą-

dowych	od	wyczerpania	w	tym	zakresie	trybu	prze-

widzianego	w	art.	19	ustawy	o	związkach	zawodo-

wych	i	skierowania	projektu	uchwaEy	do	wEa[ciwej	
wskazanej	 tymre	 przepisem	 organizacji	 związko-

wej.
Jest	 więc	 oczywiste,	 ir	 zwarywszy	 na	 to,	 re	

udziaE	 związków	 zawodowych	 w	 procesie	 legisla-

cyjnym	 jest	 uregulowany	 ustawowo	 wypadek,	 w	
którym	pominięto	w	opiniowaniu	wEa[ciwy	projekt	
uchwaEy	nie	more	być	traktowany	inaczej,	jak	tylko	
jako	naruszenie	prawa	istotne,	a	więc	dające	pod-

stawę	do	stwierdzenia	niewarno[ci	uchwaEy	i	wyeli-
minowania	jej	z	obrotu	prawnego.

Niniejsze	 rozstrzygnięcie	 nadzorcze	 more	 być	
zaskarrone	 do	 Wojewódzkiego	 Sądu	 Administra-

cyjnego	w	Poznaniu	za	po[rednictwem	Wojewody	
Wielkopolskiego	powodu	niezgodno[ci	z	prawem	w	
terminie	30	dni	od	daty	jego	doręczenia.

Wojewoda	Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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z	dnia	26	sierpnia	2009	r.

Na	 podstawie	 art.	 91	 ust.	 4	 ustawy	 z	 dnia	 8	
marca	 1990	 roku	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	
z	2001	roku	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	zm.)	orze-

kam	 niewarno[ć	 uchwaEy	 Nr	 XIX/148/2009	 Rady	
Gminy	Miedzichowo	z	dnia	10	czerwca	2009	roku	
w	 sprawie	 uchwalenia	 miejscowego	 planu	 zago-

spodarowania	 przestrzennego	 gminy	 Miedzichowo	
-	fragment	miejscowo[ci	Bolewicko	-	ze	względu	na	
istotne	naruszenie	prawa.

UZASADNIENIE

W	dniu	10	czerwca	2009	roku	Rada	Gminy	Mie-

dzichowo	 podjęEa	 uchwaEę	 Nr	 XIX/148/2009	 w	
sprawie	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospoda-

rowania	przestrzennego	gminy	Miedzichowo	-	frag-

ment	miejscowo[ci	Bolewicko.	UchwaEa	wraz	z	ca-

Eo[cią	dokumentacji	zostaEa	doręczona	Wojewodzie	
Wielkopolskiemu	w	dniu	27	lipca	2009	roku.

Powyrszą	uchwaEę	podjęto	na	podstawie	przepi-
sów	art.	3	ust.	1	oraz	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodaro-

waniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	
717	z	pópn.	zm.)	oraz	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	
ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	roku	o	samo-

rządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	roku	Nr	142,	poz.	
1591	z	pópn.	zm.).

Dokonując	oceny	zgodno[ci	z	prawem	przedmio-

towej	uchwaEy	organ	nadzoru	stwierdziE,	co	nastę-

puje:
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Zgodnie	z	przepisem	art.	15	ust.	1	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodaro-

waniu	 przestrzennym	 wójt,	 burmistrz	 albo	 prezy-

dent	miasta	sporządza	projekt	planu	miejscowego,	
zawierający	czę[ć	 tekstową	 i	 graficzną,	 zgodnie	 z	
przepisami	 studium	uwarunkowaG	 i	 kierunków	za-

gospodarowania	przestrzennego	gminy	oraz	przepi-
sami	odrębnymi	odnoszącymi	się	do	obszaru	obję-

tego	planem.
W	obowiązującym	na	terenie	gminy	Miedzichowo	

studium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowa-

nia	przestrzennego	gminy	teren,	na	którym	uchwa-

lono	 omawiany	 plan	 wchodzi	 w	 skEad	 terenów	
oznaczonych	symbolami	ｧPｦ	-	przemysE,	oraz	ｧUｦ	-	
usEugi	komercyjne.	Na	terenach	usEug	komercyjnych	
dopuszcza	się	 lokalizację	mieszkaG	 jako	uzupeEnia-

jących	 oraz	 lokalizację	 usEug	 w	 zakresie	 publicz-
nym.	Brak	natomiast	w	studium	odnoszących	się	do	
terenów	 usEug	 komercyjnych	 oznaczeG	 i	 zapisów,	
[wiadczących	 o	 morliwo[ci	 dopuszczenia	 na	 nich	
zabudowy	produkcyjnej.	W	związku	 z	powyrszym	
zgodno[ć	planu	ze	studium	uwarunkowaG	i	kierun-

ków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gminy	 nie	
zostaEa	zachowana.

Jednocze[nie	 wskazuję,	 re	 zgodnie	 z	 §8	 ust.	 2	
rozporządzenia	 Ministra	 Infrastruktury	 z	 dnia	 26	
sierpnia	2003	roku	w	sprawie	wymaganego	zakre-

su	 projektu	miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	164,	poz.	1587)	
na	 rysunku	planu	miejscowego	stosuje	się	nazew-

nictwo	 i	 oznaczenia	 umorliwiające	 jednoznaczne	
powiązanie	 rysunku	planu	miejscowego	 z	 tekstem	
planu	miejscowego.

Natomiast	w	§6	badanej	uchwaEy,	jako	obowiązu-

jące	ustalenia	planu	okre[lono	m.in.	oznaczenia	lite-

rowe	i	kolorystyczne	przeznaczenia	terenu,	zgodnie	

z	legendą	rysunku	planu.	W	legendzie	rysunku	figu-

ruje	ｧdroga	krajowaｦ,	oznaczona	symbolem	ｧKDKｦ,	
która	 pozostaje	 poza	 granicami	 terenu	 objętego	
planem.	Równier	ｧprojektowana	droga	klasy	Dｦ	w	
większej	czę[ci	przebiega	po	terenie	nie	objętym	ni-
niejszym	 planem	 zagospodarowania.	 Nalery,	 więc	
stwierdzić	naruszenie	przepisu	§8	ust.	2	wskazane-

go	wyrej	rozporządzenia.
Ponadto	nalery	zauwaryć,	re	ustalenia	planu	za-

gospodarowania	przestrzennego	-	 jako	aktu	prawa	
miejscowego	 -	 powinny	 być	 formuEowane	 w	 spo-

sób	zezwalający	na	ich	bezpo[rednie	zastosowanie,	
zwEaszcza	w	kontek[cie	morliwo[ci	realizacji	inwe-

stycji	na	terenie	objętym	planem,	w	tym	uzyskania	
decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę.	Wątpliwo[ci	bu-

dzą	natomiast	zapisy	§16	ust.	3	badanej	uchwaEy,	
gdzie	ustalając	zasady	obsEugi	w	zakresie	komuni-
kacji	 drogowej	 powoEano	 się	 na	 pisma	 Generalnej	
Dyrekcji	 Dróg	 Krajowych	 i	 Autostrad,	 które	 pozo-

stawaEy	 jedynie	 czę[cią	 korespondencji	 z	 urzędem	
gminy	na	etapie	dokonywania	uzgodnieG	przy	spo-

rządzaniu	planu.	Pisma	 te,	które	nie	stanowią	ele-

mentu	uchwaEy,	nie	powinny	być	przytaczane	jako	
dokumenty	wiąrące	potencjalnych	inwestorów,	za[	
ustalenia	w	nich	zawarte	powinny	znalepć	się	bez-
po[rednio	w	tre[ci	uchwaEy.

Mając	 na	 uwadze	 powyrsze	 niniejsze	 rozstrzyg-

nięcie	jest	w	peEni	uzasadnione.
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	daty	jego	doręczenia,	za	po[red-

nictwem	Wojewody	Wielkopolskiego.

Wojewoda	Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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Nr WN.I.-7.0911-324/09

z	dnia	26	sierpnia	2009	r.

Na	podstawie	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	
1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	
142,	 poz.	 1591	 ze	 zmianami)	 orzekam	 niewarno[ć	
UchwaEy	Nr	LI/495/09	Rady	Gminy	Tarnowo	Podgórne	
z	dnia	30	czerwca	2009	roku	w	sprawie	uchwalenia	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
terenów	dziaEalno[ci	gospodarczej	w	Wysogotowie,	w	
rejonie	ulic	Bukowskiej,	Batorowskiej	 i	Wierzbowej	 -	
ze	względu	na	istotne	naruszenie	prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEa	Nr	LI/495/09	Rady	Gminy	Tarnowo	Pod-

górne	z	dnia	30	czerwca	2009	r.	wraz	z	dokumen-

tacją	 planistyczną	 zostaEa	 doręczona	 Wojewodzie	
Wielkopolskiemu	w	dniu	28	lipca	2009	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	zagospodaro-

waniu	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	 Podgórne	

UchwaEa	Nr	LI/495/09/	z	dnia	30	czerwca	2009	r.	


