
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-KA.I.4131.1. 8.2012.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 16 stycznia 2012 r. 

Działając 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 nieważność   uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębanin - ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 9 grudnia 2011 r. została doręczona 

Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2011 r. 

Jako podstawę prawną powołano przepis 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.) oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

 Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co 

następuje: 

Na sesji w dniu 9 grudnia 2011 r. Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębanin.   

W § 1 tej uchwały wprowadzono zapis, iż ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokości 15 %.  

Przed podjęciem tej uchwały nie przeprowadzono procedury planistycznej wynikającej z art. 17 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim 

są one uchwalane. 

W związku z powyższym przed podjęciem przedmiotowej uchwały Wójt winien przeprowadzić procedurę 

planistyczną wynikającą z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Powyższe stanowisko organu nadzoru potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych (wyrok NSA W-wa 

z 01.12.2010 r. II OSK 1980/10 LEX nr 746866, wyrok WSA w Krakowie z 17.12.2010 r. II SA/Kr 775/10 

LEX nr 753629). Stosownie do uregulowań art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 

sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady 

gminy w całości lub części. 

W świetle powyższego uzasadnione jest stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Gminy 

Baranów. W tym stanie rzeczy orzeka się jak w sentencji. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego.  

 

 WOJEWODA WIELKOPOLSKI 

/-/ Piotr Florek  

Poznań, dnia 18 stycznia 2012 r.

Poz. 476
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