
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.233.2014.3  

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 maja 2014 r. 

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

594 ze zmianami) 

orzekam 

nieważność § 8 ust. 6 uchwały Nr XLII/210/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 

2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa 

Dłoń na terenie gminy Miejska Górka – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XLII/210/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Dłoń na terenie gminy 

Miejska Górka wraz z dokumentacją planistyczną została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 

29 kwietnia 2014 roku. 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). 

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

następuje. 

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

W § 8 ust. 6 uchwały, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem miejscowym wprowadzono 

zapis: „wyklucza się możliwość prowadzenia powierzchniowej eksploatacji kopalin”. 

Wyjaśniam, iż obszar przedmiotowego planu częściowo pokrywa się z lokalizacją udokumentowanego 

złoża węgla brunatnego „Oczkowice”. W myśl art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163 poz. 981 ze zm.), udokumentowane złoża kopalin oraz 

udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Ujawnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy złóż kopalin może zatem 

skutkować ograniczeniami w zakresie wykorzystania nieruchomości w celu zabezpieczenia złóż przed 

zagospodarowaniem w sposób wykluczający podjęcie wydobycia w przyszłości. W związku z powyższym 

ujawnienie złoża w planie miejscowym nie oznacza obowiązku ukształtowania planu w sposób 

umożliwiający natychmiastową eksploatację kopalin, a jedynie uwzględniając obecne oraz przyszłe 

potrzeby ma służyć zapewnieniu ewentualnej możliwości ich eksploatacji. Rozstrzygnięcie tej kwestii 
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prawodawca pozostawił uznaniu rady gminy (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 września 2008 r., 

sygn. akt III SA/Po 348/08 i NSA z 08 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1661/09). 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż zapisy § 8 ust. 6 uchwały, stoją w sprzeczności 

z podstawowym celem jakiemu służyć ma ujawnienie złóż kopalin w miejscowym planie a tym samym 

naruszają ustalenia art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 

164, poz. 1587), na rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające 

jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z jego tekstem. 

Stwierdzam naruszenie ww. przepisu w zakresie ustalenia w § 13 ust. 4 pkt 7 lit. b uchwały, 

nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenu lokalizacji siłowni wiatrowych z infrastrukturą, oznaczonego 

symbolem „Rwe” - siłownia oznaczona nr „E – 85”, w odległości 10,00 m zgodnie z rysunkiem planu 

i wyznaczenia na przedmiotowym rysunku linii tej w odległości 15,00 m. Jednocześnie informuję, iż 

zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza Miejskiej Górki zawartymi w piśmie z dnia 20 maja 2014 r. przyczyną 

wystąpienia ww. rozbieżności jest omyłka pisarska powstała przy edytowaniu tekstu uchwały. Nadmieniam, 

że do przedmiotowego pisma dołączono skorygowaną w zakresie wskazanego błędu edycyjnego wersję 

uchwały. 

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. 

  

  

  Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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