
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.230.2016.3 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 12 lipca 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 

446) 

wskazuję, 

że uchwała Nr XVIII/218/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy  dla terenów przeznaczonych na 

cele rozwoju produkcji i usług, położonych w rejonie ulicy Smolary, została wydana z naruszeniem prawa. 

Uzasadnienie  

Przedmiotową uchwałę Nr XVIII/218/16 Rada Miasta i Gminy Gołańcz podjęła na sesji w dniu 25 maja 

2016 r. Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, 

poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890). 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 2 czerwca 2016 r. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały, stwierdził co 

następuje: 

 W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego należy wskazać na 

błędne odesłania, zawarte w ustaleniach § 9 pkt 3, § 13 pkt 3 lit. a i c, § 13 pkt 12, § 15 pkt 2 lit. f oraz § 16 

pkt 2 lit. c uchwały wynikające z innego oznaczenia i systematyzacji tekstu uchwały (gdzie po paragrafach 

następują kolejno: punkty i litery) niż wskazano to w ww. przepisach odsyłających (gdzie błędnie 

odniesiono się do paragrafów i następujących po nich kolejno: ustępów i punktów). 

 W ocenie organu nadzoru powyższe uchybienie nie utrudnia interpretacji ustaleń przedłożonego planu i 

nie stanowi istotnego naruszenia zasad jego sporządzenia. Mając powyższe na uwadze organ nadzoru nie 

stwierdził nieważności uchwały a jedynie ograniczył się do wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem 

prawa. 

Pouczenie 

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 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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Poznań, dnia 18 lipca 2016 r.
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