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W toku badania legalnoċci uchwały nr VI/66/11 
rady gminy Tarnowo Podgórne stwierdzono, iż 
uchwała została podjćta pomimo niespełnienia 
wymogu wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
23 maja 1991 roku o związkach zawodowych  (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami) tzn. projekt 
ww. uchwały nie został przekazany do zaopiniowania 
związkom zawodowym. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 
r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze 
zmianami) rada gminy może ustalać ceny urzćdowe 
za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz za 
przewozy taksówkami na terenie gminy. Na 
podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, 
poz. 601 ze zmianami) w odniesieniu do gminnego 
transportu zbiorowego oraz przewozu osób i bagażu 
taksówkami rada gminy okreċla również przepisy 
porządkowe. 
 Rada gminy podejmując uchwałć dotyczącą 
ustalenia cen urzćdowych za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne powinna zwrócić sić do odpowiednich 
statutowych władz związku zawodowego w celu 
umożliwienia im przedstawienia opinii wobec 
projektu uchwały. 

Zgodnie z treċcią art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zmianami)  organy władzy i 
administracji rządowej oraz organy samorządu 
terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów 
prawnych  w zakresie objćtym zadaniami związków 
zawodowych do odpowiednich władz statutowych 
organizacji związkowej, reprezentatywnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080). 

 Organizacja związkowa ma prawo  opiniowania 
założeĉ i projektów aktów prawnych w wyznaczonym 
terminie nie krótszym niż 30 dni, termin ten może 
zostać skrócony do 21 dni ze wzglćdu na  ważny 
interes publiczny. Brak opinii w wyznaczonym 
terminie uważa sić za rezygnacjć z prawa do jej 
wyrażenia. 

Odnoċnie uznania - kto jest odpowiednią władzą 
statutową  związku – w myċl brzmienia art. 19 usta-
wy o związkach zawodowych – należy zwrócić uwagć 
na  uchwałć Sądu Najwyższego  z dnia 17 czerwca 
1993 r. (I PZP 2/93) zgodnie z którą „władzami statu-
towymi związku zawodowego „odpowiednimi" w 
rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawo-
dowych są te z nich, które na podstawie przepisu 
statutu lub decyzji właċciwych władz związkowych 
mają uprawnienie do wypowiadania sić w imieniu 
związku zawodowego w tych sprawach.  

Z art. 19 cytowanej ustawy o związkach zawodo-
wych wynika expressis verbis, iż organy samorządu 
terytorialnego mają obowiązek zasićgania opinii 
odpowiednich władz statutowych ogólnokrajowych 
organizacji mićdzyzwiązkowych lub ogólnokrajowych 
związków  zawodowych reprezentatywnych dla pra-
cowników wićkszoċci zakładów pracy. 

Jest wićc oczywiste, iż zważywszy na to, że udział 
związków zawodowych w procesie legislacyjnym jest 
uregulowany ustawowo wypadek, w którym pomi-
nićto w opiniowaniu właċciwy projekt uchwały nie 
może być traktowany inaczej, jak tylko jako narusze-
nie prawa istotne, a wićc dające podstawć do 
stwierdzenia nieważnoċci uchwały i wyeliminowania 
jej z obrotu prawnego. 

W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwoċci 
organu nadzoru fakt, że przedmiotowa  uchwała 
reguluje sprawy dotyczące interesów materialnych 
ludzi pracy i wszelkich innych mieszkaĉców gminy a 
wićc sprawy, które mieszczą sić w zakresie  objćtym 
zadaniami związków zawodowych.  

 
Biorąc powyższe pod uwagć, orzeczono jak w 

sentencji.  
 

Niniejsze rozstrzygnićcie nadzorcze może być zaskar-
żone z powodu naruszenia prawa do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu za poċrednic-
twem Wojewody Wielkopolskiego w  terminie 30 dni 
od jego dorćczenia. 

 

Wojewoda Wielkopolski 
 (-) Piotr Florek 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.Pi-3.4131-1- 60/11 

 z dnia 24 marca 2011 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 zm.) 
 
orzekam 
 
nieważnoċć całoċci uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy 
Szydłowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Szydłowo na obszarze wsi Stara Łubianka, ze 
wzglćdu na istotne naruszenie prawa. 
 

UZASADNIENIE  
 
 Uchwała  Nr III/16/10 Rady Gminy Szydłowo 
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego  
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planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stara 
Łubianka została dorćczona Wojewodzie Wielkopol-
skiemu w dniu 5 stycznia 2011 roku. Dokumentacja 
planistyczna została dorćczona w dniu 24 lutego 
2011 roku. Wobec powyższego termin trzydziestu dni 
na wydanie niniejszego rozstrzygnićcia liczony jest 
od dnia 24 lutego 2011 roku.  
 Jako podstawć prawną uchwały powołano 
przepisy  art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
!42 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zm.) 
 
 Dokonując oceny zgodnoċci z prawem 
przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził 
co nastćpuje: 
 

 Zgodnie z treċcią art. 28 ust. 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod-
stawć do stwierdzenia nieważnoċci uchwały w cało-
ċci lub w czćċci  stanowi naruszenie zasad sporzą-
dzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu 
jego sporządzania, także naruszenie właċciwoċci 
organów w tym zakresie. Zasady sporządzania planu 
miejscowego to standardy odnoszące sić do meryto-
rycznych ustaleĉ planu związane są z jego treċcią 
oraz parametrami technicznymi i wymaganiami do-
tyczącymi dokumentacji planu. Dla normatywnego 
wyznaczenia tych standardów znaczenie mają, zatem 
w szczególnoċci przepisy art. 14, 17 i art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. W odniesieniu do dokumentacji plani-
stycznej kryteria jej poprawnoċci wskazują przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ( Dz.U. z 2003 r  Nr 164, poz. 1587).  
 
 W ocenie organu nadzoru gmina nie prze-
strzegała procedury sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego zawartej w art. 
17 ust. 1 ww. ustawy. Tryb procedury uchwalania 
planu odnosi sić do kolejno podejmowanych czyn-
noċci planistycznych, okreċlonych przepisami usta-
wy, gwarantujących możliwoċć kontroli legalnoċci 
przyjmowanych rozwiązaĉ w granicach i sposobie 
dokonywanych rozstrzygnićć organu sporządzające-
go plan miejscowy, jak i uzyskiwanych wymaganych 
prawem opinii. Niewłaċciwe, niepełne, a nawet fik-
cyjne wykonanie danej czynnoċci proceduralnej jest 
naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowe-
go. 
 Analiza załączonej do akt dokumentacji pla-
nistycznej  wykazała uchybienia we wspomnianej 
procedurze wskazujące na istotne naruszenie trybu 
sporządzania planu oraz naruszenie zasad sporzą-
dzania planu i dotyczyły one nie wykonania prawi-
dłowo obowiązku  uzgodnienia projektu planu z or-
ganem ochrony przyrody mimo położenia całego 
obszaru ww. planu w obszarze chronionego krajo-

brazu, a także z organami bezpieczeĉstwa paĉstwa i 
ochrony granic.    
 
  Koniecznoċć uzgodnienia projektu planu 
wynika z przepisu art. 17 pkt  7 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie 
art. 17 pkt 7 lit c projekt planu należy uzgodnić z wła-
ċciwymi organami na podstawie przepisów odrćb-
nych. Zgodnie z przepisami art. 23 ust.5 ustawy o 
ochronie przyrody projekty miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego w czćċci dotyczą-
cej obszarów chronionego krajobrazu wymagają 
uzgodnienia z organem ochrony przyrody. Organem 
tym był i  jest nadal  regionalny dyrektor ochrony 
ċrodowiska.  
 W dostarczonej organowi nadzoru dokumen-
tacji nie ma kopii uzgodnieĉ dokonanych z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Ċrodowiska w Poznaniu ( 
ani w tym zakresie jakichkolwiek uzgodnieĉ tego 
organu)  Nie można bowiem za uzgodnienie uznać 
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Ċrodowiska 
w Poznaniu z dnia 12 lipca 2010 roku Nr RDOĊ – 30- 
00 III – 7041- 864/10 pw w ramach tzw. strategicznej 
oceny oddziaływania na ċrodowisko, gdyż dokonane 
zostały one na podstawie wystąpieĉ o opinić w try-
bie przepisów art. 17 pkt 6 ustawy. Wójt gminy w 
piċmie  z dnia 23 lutego 2011 r. Nr IPGN. II. 
7321.2.10.11 stwierdził, że: „wystąpiono o uzgodnie-
nia i opinie tylko do organów wyszczególnionych w 
rozdzielniku do pism z dnia 17.o6.2010.” 
 Zgodnie z przepisami art. 17 pkt 7 lit e ko-
nieczne jest także uzgodnienie projektu planu z wła-
ċciwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz 
bezpieczeĉstwa paĉstwa. Norma ta wyrażona jest 
doċć ogólnie, co jednak nie zwalnia organu sporzą-
dzającego plan z jej stosowania . Należało wićc wy-
stąpić  o uzgodnienie do ww. organów.  
 

Wystąpienie wójta o uzgodnienie wyłącznie 
do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
Poznaniu (wynika to z dokumentacji) nie  spełnia 
wymagaĉ z art. 17 pkt 7 ustawy.   Nie można bowiem 
tworzyć projektów uchwał organów stanowiących 
samorządu terytorialnego, a zarazem aktów prawa 
miejscowego z naruszeniem obowiązujących  przepi-
sów prawa. Organy są zobligowane do działania na 
podstawie i w granicach prawa. Koniecznoċć uzgod-
nienia projektu planu wynikająca art. 17 pkt 7 lit e  to 
norma nakazująca uzgodnienie każdego projektu 
planu w sposób bezwzglćdny ( niezależnie od zakre-
su obszarowego jak i merytorycznego planu ), zaċ 
wynikająca z art. 17 pkt 7 lit c ma zastosowanie w 
związku ze specyficznym położeniem terenu objćtego 
planem.  
 
 Niewykonanie przez wójta wszystkich obo-
wiązków zmierzających do uzgodnienia projektu 
planu z organami wymienionymi w art. 17 pkt 7 
ustawy stanowi istotne naruszenie trybu  sporządza-
nia planu powodujące nieważnoċć uchwały.  
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 Tym samym uchwałć Nr III/16/10 Rady Gmi-
ny Szydłowo z dnia 30 grudnia 2010 r ze wzglćdu na 
opisane wyżej nieprawidłowoċci należy uznać za 
wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważnoċci w 
całoċci za uzasadnione i konieczne.  
 Biorąc powyższe pod uwagć orzeczono jak w 
sentencji. 
 

 Niniejsze rozstrzygnićcie nadzorcze może 
być zaskarżone z powodu naruszenia prawa do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za 
poċrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w ter-
minie 30 dni od jego dorćczenia. 
 

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Piotr Florek 

 
  


