
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I.4131.1.98.2013.10 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 lutego 2013 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 

nieważność uchwały Nr XXVIII/254/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2012 roku 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo - Wschód – ze względu na 

istotne naruszenia prawa.  

Uzasadnienie  

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę Nr XXVIII/254/12 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo - Wschód, którą doręczono Wojewodzie 

Wielkopolskiemu w dniu 15 stycznia 2013 r.  

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

Zgodnie z art. 17 pkt. 12 i 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 647 ze zm. ) wójt rozpatruje uwagi dotyczące projektu planu 

miejscowego, a wykonanie tej czynności przedstawia w wykazie, stanowiącym element dokumentacji 

planistycznej.  

Następnie przedstawia radzie gminy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.  

Z kolei na mocy art. 20 ust. 1 ww. ustawy rada gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag, 

a rozstrzygnięcie to winno stanowić załącznik do uchwały w sprawie planu miejscowego.  

Analiza zbioru uwag zamieszczonych w wykazie, złożonych do projektu planu wyłożonego do 

publicznego wglądu w dniach od 12 września do 12 października 2012 roku oraz analiza załącznika nr 2 do 

uchwały w sprawie planu w sprawie rozstrzygnięcia uwag nieuwzględnionych przez Wójta wskazuje, że 

jedna z nich – złożona przez Pana Antoniego Lamch – nie została przekazana Radzie, pomimo istnienia 

takiego obowiązku.  

Tym samym, w związku z brakiem formalnego udokumentowania faktu rozpatrzenia wniesionej uwagi 

przez Radę Gminy Suchy Las naruszone zostały przepisy art. 17 pkt. 14 oraz 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Biorąc pod uwagę powyższą okoliczności należy stwierdzić, iż zachodzą wszelkie podstawy do 

stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, która w istotny sposób narusza obowiązujące przepisy 

prawa.  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 lutego 2013 r.

Poz. 1437



Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu – za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego - w terminie 30 dni od 

daty jego doręczenia.  

 

Wojewoda Wielkopolskiego  

(-) Piotr Florek  
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