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12  Apteka Pod Złotym Lwem"  Wyrzysk Woj. Polskiego 21  672128943  Małgorzata Mejster  8.00‐17.30  7.30‐13.30  Apteka nieczynna Osiek n/Notecią,  tech. farmacji 1  Punkt apteczny  Główna 54  067/286‐61‐04  Barbara Gryczka  8.00‐19.00  9.00‐12.00  Pogotowie pracy– dyżur pod telefonem tech. farmacji 2  Punkt apteczny  Miasteczko Krajeńskie, Dąbrowskiego 39  067/287‐31‐20  Anna Wieczorek  9.00‐13.00 i 15.00‐18.00  9.00‐12.00  Punkt nieczynny 

Stara Łubianka, 3  Punkt apteczny  ul. Kościuszkowców 13  067/216‐05‐80  Jolanta Galińska  9.00‐12.00 i 16.00‐17.00piątek 9.00‐15.30  nieczynne  Punkt nieczynny Jaraczewo 2A 4  Punkt apteczny  Gm. Szydłowo  067/216‐18‐11  mgr farmacji Beata Sokal  8.00‐15.00  nieczynny  Punkt nieczynny 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN. I – 8.0911  129/10 

 z dnia 11 czerwca 2010 r. 
orzekające nieważność §16  uchwały Nr LI/324/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2010 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Deborzyce na obszarze działki nr 44 
z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 Działając na podstawie  przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

 orzekam nieważność §16  uchwały Nr LI/324/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Deborzyce na obszarze działki nr 44 z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ‐ ze względu na istotne naruszenie prawa.  UZASADNIENIE  Uchwałą Nr LI/324/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku Rada Miejska Pniewy uchwaliła  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  we  wsi  Deborzyce  na  obszarze  działki  nr  44  z  przeznaczeniem  na  cele  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej. Uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 17 maja  2010 roku Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził, co następuje: Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)  organy władzy  publicznej  (niewątpliwie  i  organy  jednostek  samorządu  terytorialnego)  działają  na  podstawie  i w granicach prawa. Działalność  organów gminy opiera  się w  granicach  określonych przepisami prawa  i  realizowana  jest wyłącznie  w  ramach  przez  przepisy  określonych.  Powyższa  zasada,  odnosząca  się  do  wszelkiej  działalności  organów jednostek samorządu terytorialnego rozciąga się także na uchwałodawczą działalność samorządu terytorialnego.  Stosownie  do  regulacji  art.  15  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w  planie miejscowym określa się także obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem miejscowym. Wymogi w  tym  zakresie  precyzuje  §4  pkt  8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), w myśl którego ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych szerokości gruntów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. Przedłożony do kontroli plan miejscowy postanowień takich nie zawiera. Znajduje się w nim wprawdzie §16, w którym ustalono podział terenu, zgodnie  z  wyznaczonymi  liniami  rozgraniczającymi  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach zagospodarowania oraz zgodnie z liniami postulowanych podziałów wewnętrznych, przedstawionymi na rysunku planu. 

DziaEając na podstawie  przepisu art. 91 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.)

orzekam
niewarno[ć §16  uchwaEy Nr LI/324/10 Rady 

Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2010 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego we wsi Deborzyce na obszarze 
dziaEki nr 44 z przeznaczeniem na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - ze względu na istot-
ne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr LI/324/10 z dnia 29 kwietnia 2010 
roku Rada Miejska Pniewy uchwaliEa  miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego we wsi De-
borzyce na obszarze dziaEki nr 44 z przeznaczeniem 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

UchwaEa wraz z dokumentacją prac planistycz-
nych zostaEa doręczona Wojewodzie Wielkopolskie-
mu dnia 17 maja  2010 roku

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 

terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego. 

Stosownie do regulacji art. 15 ust. 2 pkt 8 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (D. U. Nr 80, poz. 
717 ze zm.) w  planie miejscowym okre[la się tak-
re obowiązkowo szczegóEowe zasady i warunki 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym. Wymogi w tym zakresie precyzuje 
§4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), 
w my[l którego ustalenia dotyczące szczegóEowych 
zasad i warunków scalania i podziaEu nieruchomo-
[ci powinny zawierać okre[lenie parametrów dzia-
Eek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci, w szczególno[ci minimalnych lub 
maksymalnych szeroko[ci gruntów dziaEek, ich 
powierzchni oraz okre[lenie kąta poEorenia granic 
dziaEek w stosunku do pasa drogowego. PrzedEoro-
ny do kontroli plan miejscowy postanowieG takich 
nie zawiera. Znajduje się w nim wprawdzie §16, w 
którym ustalono podziaE terenu, zgodnie z wyzna-
czonymi liniami rozgraniczającymi tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania oraz zgodnie z liniami postulowanych podzia-
Eów wewnętrznych, przedstawionymi na rysunku 
planu. Nie ulega wątpliwo[ci, ir powyrsze ustalenia 
nie wykonują dyspozycji ww. przepisów.  Nalery 
podkre[lić, re podziaEu nieruchomo[ci dokonuje się 
stosownie do zasad okre[lonych w art. 92 i dal-
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 z dnia 11 czerwca 2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 151 ｠ 16649 ｠ Poz. 2891, 2892

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz.1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 
52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 
poz. 142 i poz. 146), Burmistrz Wyrzyska zarządza, 
co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania 
budretu Gminy Wyrzysk za 2009 rok, w brzmieniu 
okre[lonym w zaEączniku Nr 1 do zarządzenia wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury za 2009 rok przed-
stawionym w zaEączeniu do zaEącznika Nr 1.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmi-
strzowi Wyrzyska.

§3. Zarządzenie wchodzi w rycie z dniem podję-
cia i podlega ogEoszeniu w trybie przewidzianym dla 
przepisów gminnych.

Burmistrz
(-) Maria Bratkowska

I. Czę[ć ogólna

Budret Gminy Wyrzysk na 2009 rok - uchwaEa Nr 
XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 
13 stycznia 2009 roku w sprawie budretu Gminy 
Wyrzysk na 2009 rok w wysoko[ci:

- dochody budretu 30.759.628 zE,
- wydatki budretu 31.550.492 zE,
- deficyt budretu 790.864 zE,

w 2009 roku zostaE zwiększony o następujące 
kwoty:

- dochody budretu 1.973.811,32 zE,
- wydatki budretu 2.131.451,32 zE,
- deficyt budretu 157.640,00 zE.
Budret Gminy Wyrzysk na 2009 rok po zmianach 

przedstawia się następująco:
- prognoza dochodów budretu 32.733.439,32 zE,
- plan wydatków budretu 33.681.943,32 zE,

szych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomo[ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 
poz. 2603 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu dokonywania podziaEów nieruchomo[ci (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2663). PodziaEu dokonuje 
się przy zachowaniu odpowiedniej formy i szeregu 
zasad, których nie more speEniać plan miejscowy. 
Mając na uwadze powyrsze zdaniem organu nad-
zoru organ gminy uchwalając przedmiotowy plan 
dokonaE ustaleG wykraczających poza dopuszczalną 
prawem dla planu miejscowego materię naruszając 

zasady sporządzania planu miejscowego. 
Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-

gniecie jest w peEni uzasadnione.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-

skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego  w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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ZARZĄDZENIE NR 340/10 BURMISTRZA WYRZYSKA

 z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budretu Gminy Wyrzysk za 2009 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok

ZaEącznik nr 1
do Zarządzenia nr 340/10

Burmistrza Wyrzyska
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budretu
Gminy Wyrzysk za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania

planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDqETU GMINY WYRZYSK ZA 2009 ROK


