
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I - 4131.2.36.2013.4 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 sierpnia 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

wskazuję 

że uchwała Nr XXX/341/2013 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot – 

została podjęta z naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie  

W dniu 25 czerwca 2013 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę nr XXX/341/2013 w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

wsi Racot.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w dniu 3  lipca 

2013 roku.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisów art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm). 

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

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 2  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm) wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawiadamia na 

piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania 

i opiniowania planu. Natomiast w myśl przepisu art. 17 pkt 6  lit. b tiret czwarty ustawy, projekt planu podlega 

uzgodnieniu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa.  

Organ nadzoru w toku przeprowadzonego postępowania nadzorczego stwierdził, że do dokumentacji 

planistycznej nie zostały dołączone dokumenty potwierdzające zawiadomienie o podjęciu uchwały 

o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz przekazania projektu planu do uzgodnienia właściwemu organowi 

ochrony granic, którym na mocy ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (t.j. 

Dz. U. z 2011 r., Nr 116, poz. 675 ze zm.) jest właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej.  

Biorąc pod uwagę lokalizację, charakter oraz uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne przyjęte 

w przedmiotowym planie i odnosząc wskazane czynniki do zakresu spraw i kompetencji Straży Granicznej 

uznać należy, że brak stanowiska wskazanego wyżej organu nie miałby wpływu na rozwiązania przyjęte 

w treści planu, a co za tym idzie – stanowi nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego.  

Mając na uwadze powyższe organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się do 

wskazania, że została ona podjęta z naruszeniem prawa.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poz. 5003



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 
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