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3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest 
powiadomić Gminę na co najmniej 3 dni wcze[niej.

§4.1. SzczegóEowy zakres zadaG okre[li dokumen-

tacja projektowa, którą nalery uzgodnić z Zarządem 
Dróg Powiatowych w Poznaniu.

2. W czynno[ciach związanych z odbiorem tech-

nicznym zrealizowanych prac zapewniony zostanie 

udziaE przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Zadania, po zakoGczeniu ich realizacji, zostaną 

przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych na pod-

stawie protokoEu zdawczo ｠ odbiorczego.

§5. Zadanie, o którym mowa w §1, po zakoG-

czeniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc 

rzeczowa.

§6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wy-

magają formy pisemnej pod rygorem niewarno[ci.

§7. W sprawach nieuregulowanych mają zastoso-

wanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o 
samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.

§8. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego po-

rozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd wEa[ciwy 
dla siedziby Powiatu.

§9. Porozumienie wchodzi w rycie z dniem jego 
zawarcia i podlega ogEoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Wielkopolskiego.

§10. Porozumienie sporządzono w czterech jed-

nobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kardej ze 
stron.

Porozumienie podpisali:

Powiat PoznaGski reprezentowany 
przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w osobach:

Starosta PoznaGski
(-) Jan Grabkowski

Wicestarosta PoznaGski
(-) Tomasz DubiGski

Gmina Kostrzyn
Burmistrz Gminy Kostrzyn

(-) PaweE IwaGski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN.I-3.0911-1/09

z dnia 2 wrze[nia 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XL/248/09 Rady Miasta 
i Gminy Buk z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów poEoronych w Wielkiej Wsi 
przy ulicy Zwiętego Rocha - ze względu na istotne 
naruszenie prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa Nr XL/248/09 Rady Miasta i Gminy Buk 
z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów poEoronych w Wielkiej Wsi przy ulicy 
Zwiętego Rocha wraz z dokumentacją planistyczną 
zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 5 
sierpnia 2009 r.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80. poz. 717 ze zm.) oraz 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 
zm).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-

towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE, co nastę-

puje.

Rada Miasta i Gminy Buk na sesji w dniu 29 czerw-

ca 2009 r. podjęEa uchwaEę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów po-

Eoronych w Wielkiej Wsi przy ulicy Zwiętego Rocha.
W wyniku przeprowadzonego postępowania organ 

nadzoru stwierdziE, ir w sposób istotny naruszono 
prawo, co spowodowaEo konieczno[ć stwierdzenia 
niewarno[ci przedmiotowej uchwaEy.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le[nych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) przezna-

czenia gruntów rolnych i le[nych
na cele nierolnicze i niele[ne, dokonuje się w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

sporządzonym w trybie okre[lonym w przepisach o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyrszym burmistrz dziaEając w 
my[l przepisu art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskuje zgodę 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i le[nych 
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na cele nierolnicze i niele[ne.
Na terenie objętym przedmiotowym planem wy-

stępują grunty rolne klasy IIIb o Eącznej powierzchni 
ponad 1 ha.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o ochro-

nie gruntów rolnych i le[nych przeznaczenie na cele 
nierolnicze gruntów rolnych stanowiących urytki 
rolne klas I-III, jereli ich zwarty obszar projektowany 
do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha wyma-

ga uzyskania zgody ministra wEa[ciwego do spraw 
rozwoju wsi.

W dokumentacji prac planistycznych do omawia-

nego planu brak takiej zgody, co dodatkowo po-

twierdziE Burmistrz Miasta i Gminy Buk we wniosku 
z dnia 15 lipca 2009 r.

Naruszenie przepisu art. 17 pkt 8 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 

7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

le[nych stanowi istotne naruszenie trybu sporządza-

nia planu miejscowego.

Wobec powyrszego zgodnie z art. 27 ust. 1 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu , przestrzen-

nym stwierdzenie przez organ nadzoru niewarno[ci 
badanej uchwaEy staEo się konieczne i uzasadnione.

W tej sytuacji orzeczono jak w sentencji.

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 dnia jego doręczenia za po[redni-
ctwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

o adresie strony internetowej, na której zamieszczone zostają zmiany SzczegóEowego opisu priorytetów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany 

są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegóEowego opisu priorytetów

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 84, poz. 
712) ogEasza się, co następuje:

§1. Na stronie internetowej www.wrpo.wielko-

polskie.pl zamieszczone zostaEy zmiany SzczegóEo-

wego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
(UWRPO).

§2. Zmiany UWRPO, o których mowa w §1 wcho-

dzą w rycie od dnia 20 sierpnia 2009 r. 

§3. Zmiany, które zostaEy dokonane w UWRPO 
w odniesieniu do wersji 3.4 stanowią zaEącznik do 
niniejszego komunikatu.

Z up. MarszaEka Województwa
WicemarszaEek

(-) Wojciech Jankowiak


