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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 

594 ze zm.) 

 

wskazuję 

 

że uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działki nr geod. 98/1, 98/2, 98/3, 

105/7, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 103, 104, 102 oraz część działki nr geod. 100 i 101 przy ulicy 

Kalinowej i Mogileńskiej w Trzemesznie – została wydana z nieistotnym naruszeniem prawa 

UZASADNIENIE 

Przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 2 kwietnia 2015 r. 

Jako podstawę prawną powołano przepis art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz uchwały Nr LIV/425/2013 

Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego działki nr geod. 

98/1, 98/2, 98/3, 105/7, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 103, 104, 102 oraz część działki nr geod. 

100 i 101 przy ulicy Kalinowej i Mogileńskiej w Trzemesznie. 

 

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

Rada Miejska Trzemeszna w dniu 24 marca 2015 r. podjęła uchwałę nr VII/65/2015 r., która w ocenie organu 

nadzoru, badającego jej zgodność z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), nie zawiera uchybień prawnych dających podstawę do stwierdzenia 

jej nieważności. 

Organ nadzoru ocenił proces planistyczny sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz dokumentacji planistycznej jako spełniający wymogi prawa. 

Jednakże organ nadzoru wskazuje, iż uchwała wydana została z naruszeniem prawa z uwagi na nienależyte 

dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu § 7 pkt 1 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), stanowiącego, iż rysunek planu miejscowego powinien 

zawierać wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem 

granic obszaru objętego planem. 
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Wobec powyższych ustaleń organ nadzoru stwierdza, że rysunek przedmiotowego planu wyrys taki zawiera, 

jednakże pochodzi on z nieobowiązującego już studium, które utraciło moc w związku z wejściem w życie 

w dniu 25 lutego 2015 r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Trzemeszno (uchwała Rady Miejskiej Trzemeszna nr VI/44/2015). Zaznaczyć przy tym należy, że omawiany 

plan nie narusza ustaleń znowelizowanego studium. 

W konsekwencji organ nadzoru podnosi, iż w omawianym zakresie Rada naruszyła prawo, jednak naruszenie 

to nie jest naruszeniem istotnym dającym podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/65/2015 

Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015 r. 

Organ nadzoru ogranicza się zatem do wskazania, iż zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym przedmiotowa uchwała została wydana z naruszeniem prawa. 

Mając powyższe na względzie należało orzec 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 daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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