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2148

ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-2.0911-223/09

z dnia 3 czerwca 2009 r.

Poz. 2148, 2149

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) orzekam niewa¿no�æ §7 pkt 1 b uchwa³y Nr 306/
XXXVI/09 Rady Miejskiej w �remie z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru dzia³alno�ci gospodarczej po³o¿onego w
Zbrudzewie - ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

Uchwa³a Nr 306/XXXVI/09 Rady Miejskiej w �remie z dnia
30 kwietnia 2009 r. wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ zosta³a
dorêczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 7 maja 2009
roku.

Powy¿sz¹ Uchwa³ê podjêto na podstawie art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Dokonuj¹c oceny zgodno�ci z prawem przedmiotowej
uchwa³y organ nadzoru stwierdzi³, co nastêpuje.

W §7 pkt Ib uchwa³y ustalono, ¿e: �sytuowanie budynków
z uwzglêdnieniem ograniczeñ wynikaj¹cych z istniej¹cej napo-

wietrznej linii energetycznej �redniego napiêcia 15 kV...�.
Organ nadzoru stwierdza, ¿e na terenie oznaczonym na rysun-
ku planu symbolem �U�, którego dotyczy ww. przepis uchwa-
³y, brak jest jakiejkolwiek istniej¹cej linii elektroenergetycznej.
Fakt ten zosta³ potwierdzony w Urzêdzie Miejskim w �emie.
W zwi¹zku z powy¿szym zapis §7 pkt l b uchwa³y nale¿y uznaæ
za zbêdny.

Zgodnie z §7 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) rysunek planu powinien zawieraæ
okre�lenie jego skali w formie liczbowej i liniowej.

Nale¿y wskazaæ, ¿e rysunek omawianego planu zawiera
wy³¹cznie podzia³kê liczbow¹, bez jej okre�lenia w formie
liniowej.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygniêcia nadzorczego przys³uguje
skarga do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Pozna-
niu w terminie 30 dni od daty jego dorêczenia za po�rednic-
twem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

2149

ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN. I-8.0911-221/2009

z dnia 4 czerwca 2009 r.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam niewa¿no�æ uchwa³y Nr
XXVIII/250/09 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z dnia 30 kwietnia
2009 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej na dzia³ce o nr
ewid. 846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ.

UZASADNIENIE

Uchwa³a Nr XXVIII/250/09 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z
dnia 30 kwietnia 2009 r, w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugo-
wej na dzia³ce o nr ewid. 846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ zosta³a
dorêczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 11 maja 2009
r., bez wymaganej dokumentacji planistycznej dotycz¹cej za-
chowania niezbêdnej procedury przy zmianie planu zagospo-
darowania przestrzennego, wraz z uchwa³¹ Nr XXVII/239/09 z
dnia 27 marca 2009 r. dotycz¹c¹ tak¿e miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugo-
wej na dzia³ce o nr ewid. 846 w £omnicy gm. Zb¹szyñ i
dokumentacj¹ planistyczn¹ do tej¿e uchwa³y.

Powy¿sz¹ Uchwa³ê podjêto na podstawie przepisu art. 20
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
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darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze. zm.) w zw.
z art. 18 ust 2 pkt 5 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
ze zm)

Dokonuj¹c oceny zgodno�ci z prawem przedmiotowej
uchwa³y - organ nadzoru stwierdzi³, co nastêpuje:

Przedmiotowa uchwa³a Nr XXVIII/250/09 Rady Miejskiej w
Zb¹szyniu stanowi zmianê miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego uchwalonego przez Radê Miejsk¹ w
Zb¹szyniu w dniu 27 marca 2009 r. uchwa³¹ Nr XXVII/239/09.
W §36 tej¿e uchwa³y stwierdzono, ¿e �traci moc uchwa³a Nr
XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z dnia 27 marca 2009
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy us³ugowej na dzia³ce o nr ewid.
846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ�.

Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego nastêpuje w takim trybie, w jakim jest
on uchwalony. Stosownie natomiast do art. 28 w/w ustawy
naruszenie zasad sporz¹dzania studium lub planu miejscowe-
go, istotne naruszenie trybu ich sporz¹dzania, a tak¿e narusze-
nie w³a�ciwo�ci organów w tym zakresie, powoduj¹ niewa¿-
no�æ uchwa³y rady gminy w ca³o�ci lub w czê�ci. Wbrew tre�ci
tych¿e przepisów, do omawianej uchwa³y nie przedstawiono
dokumentacji planistycznych, wymaganej przepisami art. 20
ust l w/w ustawy, mog¹cych �wiadczyæ o fakcie przeprowa-
dzenia w prawid³owy sposób procedury sporz¹dzania i uchwa-
lania planu.

Wobec powy¿szego maj¹c na uwadze tak¿e stanowisko
s¹dów uznaj¹ce, i¿ zmian¹ planu miejscowego jest równie¿
uchylenie jego ustaleñ w ca³o�ci lub czê�ci, w ocenie Woje-
wody Wielkopolskiego nale¿a³o uznaæ, ¿e postêpowanie nie-

zgodne z dyspozycj¹ art. 27 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym stanowi istotne naruszenie po-
wszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów maj¹cych zastosowa-
nie w procesie uchwalania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Konsekwencj¹ tego jest konieczno�æ
wyeliminowania przedmiotowej uchwa³y z obrotu prawnego.

Równocze�nie podkre�lenia wymaga fakt, ¿e ww. procedu-
ra zmiany planu miejscowego dotyczy równie¿ zmiany uchwa-
lonego, ale jeszcze nieobowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowie-
niem Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z
dnia 11 stycznia 2006 r. (sygn. akt II OSK 423/05 �zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwa-
lonego, ale jeszcze nieobowi¹zuj¹cego, równie¿ z powodu
oczekiwania na og³oszenie w organie promulgacyjnym woje-
wództwa, mo¿e nast¹piæ, w my�l wymagañ art. 27 ustawy o
zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, tylko w try-
bie przewidzianym dla jego uchwalenia�.

Badana uchwa³a zawiera ponadto w swej tre�ci te same
b³êdy merytoryczne, które zawarte zosta³y w równie¿ zakwe-
stionowanej uchwale Rady Miejskiej w Zb¹szyniu Nr XXVII/
239/09 z dnia 27 marca 2009 r.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze mniejsze rozstrzygniêcie jest w
pe³ni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze mo¿e byæ zaskar¿one
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu za
po�rednictwem Wojewody Wielkopolskiego z powodu nie-
zgodno�ci z prawem w terminie 30 dni od daty jego dorê-
czenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Poz. 2149, 2150

2150

POSTANOWIENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-5.0911-170/09

z dnia 8 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 113 §1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) prostujê z urzêdu oczywist¹
omy³kê w rozstrzygniêciu nadzorczym Wojewody Wielkopol-
skiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. nr WN.I-5.0911-170/09
dotycz¹cym uchwa³y nr XXVIII/402/2009 Rady Miejskiej w
�rodzie Wielkopolskiej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie

ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szko³ach i
placówkach o�wiatowych prowadzonych przez Gminê �roda
Wielkopolska na rok 2009, poprzez zmianê zapisu tre�ci roz-
strzygniêcia z �§11 ust. 4,5,6� na �§12 ust. 4,5,6�.

UZASADNIENIE

Powy¿szym rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 27 kwiet-
nia 2009 r. nr WN.I-5.0911-170/09 Wojewoda Wielkopolski


