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§ 6. Wykaz spółek wodnych, którym zostały udzielo-
ne dotacje podaje się do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy Dolsk. 
 
§ 7. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje: 

1) dla spółek wodnych otrzymujących dotację 
jednorazowo – w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia realizacji zadania, jednak nie 
później niż do 15 grudnia roku budżetowego; 

2) dla pozostałych spółek wodnych – w terminie 
do dnia 10 miesiąca następującego po upły-
wie kwartału z tym, że IV kwartał należy rozli-
czyć do dnia 15 grudnia roku budżetowego; 

3) spółki wodne zobowiązane są do złożenia 
sprawozdania na piśmie w terminach wymie-
nionych w pkt 1 lub 2, zawierającego: 

a) opis realizowanego zadania i terminowość 
jego realizacji; 

b) zestawienie wydatków według danych okre-
ślonych w umowie. 

2. Spółki wodne otrzymujące dotację składają 
sprawozdanie z wykonania zadania, które podaje się 
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i 
Gminy Dolsk. 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Dolsk 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodnicząca Rady 

Miasta i Gminy Dolsk  
(-) Janina Pawełczyk 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I.2—4131-2-13 /11  

 z dnia 16 listopada 2011 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) 

wskazuję 

iż uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 3 października 2011 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu we wsi Zawory, działka nr 
ewid. 484 - została wydana z naruszeniem prawa 
uchwały 

U Z A S A D N I E N I E  

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z dnia 3 października 2011 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu we wsi Zawory, 
działka nr ewid. 484 wraz z całością dokumentacji 
planistycznej - została doręczona Wojewodzie Wiel-
kopolskiemu w dniu 19 października 2011 roku. 

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 ze zmianami). 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmio-
towej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następu-
je. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienionym 
art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, (Dz. U. Nr z 2010 r., Nr 130, poz. 871) „w 
planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospoda-
rowania terenu, maksymalną i minimalną intensyw-
ność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki bu-
dowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną 
liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji 
oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów”.  

Przywołany wyżej przepis ustawy obowiązuje od 
21 października 2010 r.  

Przed tym terminem treść art. 15 ust. 2 pkt. 
6 ustawy obligowała do ustalenia parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów 
obiektów i wskaźnika intensywności zabudowy. 

Przepisem wykonawczym dla ww. artykułu usta-
wy, zarówno w brzmieniu sprzed jak i po zmianie, 
jest § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587), 
zgodnie z którym „ustalenia dotyczące parametrowi 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu powinny zawierać w szczególności 
określenia linii zabudowy, wielkości powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 
teren u, w tym udziału powierzchni biologicznie 
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czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowa-
nej zabudowy oraz geometrii dachu”. 

W odniesieniu do przedmiotowego planu organ 
nadzoru wskazuje na brak ustalenia w zapisach planu 
parametru minimalnego wskaźnika intensywności 
zabudowy - w § 11 uchwały określono tylko maksy-
malny wskaźnik powierzchni zabudowy, który w 
powiązaniu z pozostałymi parametrami zabudowy 
ustalonymi w uchwale pozwoli na wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę.  

Biorąc pod uwagę powyższe naruszenie organ 
nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedy-

nie ograniczył się do wskazania iż uchwałę wydano z 
naruszeniem prawa. 

W związku z powyższym orzeczono jak w senten-
cji. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być za-
skarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w 
terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośred-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski 
 (-) Piotr Florek 
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