
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.438.2013.3 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 października 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594) 

orzekam 

nieważność § 9  pkt 4  i § 13 ust. 2  oraz § 12 ust. 1  pkt 14 uchwały Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy 

Kamieniec z dnia 26 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla projektowanego parku elektrowni wiatrowych w obrębie wsi Ujazd, Kowalewo i Wąbiewo w gminie 

Kamieniec - ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Kamieniec z dnia 26 września 2013 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego parku elektrowni wiatrowych 

w obrębie wsi Ujazd, Kowalewo i Wąbiewo w gminie Kamieniec została doręczona Wojewodzie 

Wielkopolskiemu w dniu 2  października 2013 roku.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012. poz. 647 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2  pkt 5  i 

art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594).  

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

W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzam, co następuje. 

  

W § 9  pkt 4  i § 13 ust. 2  uchwały, wprowadzono nakazy związane z prowadzeniem w trakcie pierwszych 

trzech lat eksploatacji elektrowni, monitoringu skutków inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz 

uzgodnieniem projektu budowlanego elektrowni wiatrowych z Polskim Górnictwem Naftowym 

i Gazownictwem S.A.  

Stwierdzić należy, że w świetle wymogów art. 15 ustawy, określających zakres zagadnień, które winien 

obejmować plan miejscowy, ich zamieszczenie w uchwale stanowi przekroczenie właściwości organu 

sporządzającego plan i nadinterpretację samego celu uchwalania planów, określonego w przepisach 

art. 4  ust. 1  i art. 14 ust. 1  ustawy. Zgodnie bowiem z tymi przepisami ustalenia planu winny ograniczać 

się do ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.  

W § 12 ust. 1  pkt 14 uchwały, zawarto zakaz budowy zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 308, która 

zlokalizowana jest poza obszarem planu miejscowego. Ww. zapis odnosi się do terenów pozostających poza 

granicami opracowania planu. Z racji ograniczenia obowiązywania zapisów planu do obszaru 

wyznaczonego na rysunku, stanowiącego integralną część uchwały – organ sporządzający plan nie może 

narzucać żadnych ustaleń (czy też dopuszczeń) dotyczących obszarów wykraczających poza granice tego 

planu.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 października 2013 r.

Poz. 5853



Powyższe naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w części.  

Jednocześnie wskazuję, że na rysunku planu pominięto naniesienie oznaczenia terenów wód 

powierzchniowych „8WS”. Jednakowoż barwne oznaczenie przedmiotowego tereny w połączeniu 

z objaśnieniami do rysunku pozwala na jednoznaczne odczytanie przeznaczenia terenu.  

Wskazuję również, iż na rysunku planu pominięto zamieszczenie oznaczenia drogi wojewódzkiej („KD 

308”), które zawarto w objaśnieniach do rysunku. Nadmieniam, iż oznaczenie to nie stanowi 

obowiązującego ustalenia planu a jedynie oznaczenie informacyjne odnoszące się do obszaru poza 

granicami planu miejscowego. Biorąc pod uwagę powyższe należy, uznać, iż jego pominięcie nie wpływa 

negatywnie na sposób interpretacji zapisów planu.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono 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 dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

   

 Wicewojewoda Wielkopolski 

 

(-) Przemysław Pacia 
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