
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN–I.4131.2.57.2014.15 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2014 r. 

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

142, poz. 1591 ze zm.) 

wskazuję  

iż uchwała Nr LI/324/14 Rady Gminy Słupca z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów 

w obrębach geodezyjnych Benignowo i Kochowo – została wydana z naruszeniem prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwałę podjęto na podstawie 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Uchwała Rady Gminy Słupca Nr LI/324/14 została 

doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 5 listopada 2014 r.   

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

 Na sesji w dniu 30 października 2014 r. Rada Gminy Słupca podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych 

Benignowo i Kochowo. W treści podjętej uchwały pominięty został fakt, iż obszar objęty planem miejscowym 

w zakresie załączników graficznych nr 2-5 do uchwały położony jest na terenie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 144 („Dolina kopalna Wielkopolska”) chronionego na podstawie przepisów art. 98 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). Uwzględniając okoliczność, iż 

kwestie zawiązane z ochroną głównych zbiorników wód podziemnych regulują przepisy odrębne należy uznać, 

że uchybienie to nie wpłynie negatywnie na sposób realizacji ustaleń planu miejscowego. Biorąc pod uwagę, iż 

w przypadku badanej uchwały naruszenie przepisów prawa nie jest istotne, organ nadzoru ograniczył się do 

wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa. 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. 

 Pouczenie: Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za 

pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

 

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r.

Poz. 6840


		2014-12-19T11:24:24+0000
	Polska
	Monika Foltynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




