
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN_I.4131.1.41.2012.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.)  

orzekam  

nieważność uchwały Rady Miejskiej w Witkowie nr XI/86/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 408/1 w miejscowości Witkowo - ze 

względu na istotne naruszenie prawa.  

W dniu 25 listopada 2011 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XI/86/2011 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 408/1 w miejscowości Witkowo.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną 27 stycznia 

2012 r.  

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przepisu art. 15 i art. 20 ustawy 

z 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.).  

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały stwierdził, co następuje:  

Stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej art. 1 pkt 

10 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 130, poz. 871) ,,uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od 

dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 

w dzienniku urzędowym województwa ”.  

Na mocy art. 1 pkt 10 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, termin wejścia 

w życie uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

skrócił się do 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa. Jednakże jak 

wynika z treści art. 4 ust. 2 ww. ustawy ,, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało 

zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe ”.  

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie nr 

XXI/183/09 z dnia 20 lutego 2009 roku, czyli przed wejściem w życie cytowanej ustawy o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla uchwalenia przedmiotowego planu zastosowanie mają 

przepisy obowiązujące przed wejściem w życie tejże ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku.  

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY

Poznań, dnia 6 marca 2012 r.

———————————————————————————————————————————

Poz. 1237



W związku z powyższym w sytuacji ustalenia w § 11 ust. 2 przedmiotowej uchwały, iż wchodzi ona 

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 

należy stwierdzić, że omawiany plan został uchwalony z naruszeniem art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w jego brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 25 

czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 

r. Nr 130, poz. 871).  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

         

Wojewoda Wielkopolski  

/-/ Piotr Florek  
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