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PodziaEu	dokonuje	 się	przy	 zachowaniu	odpowied-
niej	formy	i	szeregu	zasad,	których	nie	speEnia	i	nie	
more	speEniać	plan	miejscowy.	Wprawdzie	plan,	po-
przez	analogię	do	zapisów	§4	pkt	8	rozporządzenia,	
regulujących	zasady	i	warunki	podziaEów	nierucho-
mo[ci	 (w	 tym	 okre[lenie	 minimalnych	 lub	 maksy-
malnych	szeroko[ci	frontów	dziaEek,	ich	powierzch-
ni	 oraz	 okre[lenie	 kąta	 poEorenia	 granic	 dziaEek	w	
stosunku	do	pasa	drogowego)	dla	dziaEek	uzyskiwa-
nych	w	wyniku	ｧscalania	i	podziaEu	nieruchomo[ciｦ,	
winien	 zawierać	 okre[lenie	 takich	 zasad,	 jednakre	
mogą	one	stanowić	jedynie	wytyczne	dla	geodety	i	
organu	wydającego	decyzję	zatwierdzającą	podziaE	
nieruchomo[ci,	 bez	 szczegóEowego	 okre[lania	 na	
rysunku	 planu	 granic	 nowo	 wydzielanych	 dziaEek	
jako	 obowiązujących.	 Przez	 wzgląd	 na	 powyrsze	
przedmiotowa	uchwaEa	wykracza	poza	okre[lony	w	
art.	 15	 ustawy	 zakres	 jaki	 obejmować	 more	 plan	
miejscowy,	 co	 stanowi	 tym	 samym	przekroczenie	
wEa[ciwo[ci	organu	sporządzającego	plan.

Przekroczenie	 wEa[ciwo[ci	 stwierdzić	 nalery	 po-
nadto	 w	 kontek[cie	 zapisów	 §6	 pkt	 2	 uchwaEy,	

zgodnie	 z	 którymi	 zastosować	 nalery	 ｧwspóEwEa-
sno[ć	terenów	oznaczonych	mw2ｦ.	Ustawa	nie	daje	
bowiem	kompetencji	radzie	gminy	ani	burmistrzowi	
do	regulacji	stanu	wEasno[ciowego	terenów.

Biorąc	 powyrsze	 pod	 uwagę	 nalery	 stwierdzić,	
re	 wskazane	 nieprawidEowo[ci	 stanowią	 narusze-
nie	zasad	sporządzania	planu	miejscowego,	a	zatem	
zgodnie	z	art.	28	ustawy	o	planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	 przestrzennym	 powodują	 niewarno[ć	
uchwaEy.

Biorąc	powyrsze	pod	uwagę	orzeczono	jak	w	sen-
tencji.

Niniejsze	rozstrzygnięcie	nadzorcze	more	być	za-
skarrone	do	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjne-
go	w	Poznaniu	z	powodu	niezgodno[ci	z	prawem	w	
terminie	30	dni	od	daty	jego	doręczenia,	za	po[red-
nictwem	Wojewody	Wielkopolskiego.

Wojewoda	Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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z	dnia	22	wrze[nia	2009	r.	

Na	podstawie	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	mar-
ca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	
Nr	142,	poz.	1591	ze	zm.)

orzekam

niewarno[ć	 uchwaEy	 Nr	 XLIII/292/2009	 Rady	
Miejskiej	 w	 Rogopnie	 z	 dnia	 24	 sierpnia	 2009	 r.	
w	 sprawie	 miejscowego	 planu	 zagospodarowa-
nia	przestrzennego	na	obszarze	czę[ci	dziaEek	o	nr	
ewid.	25/18,	38	 i	obszarze	dziaEki	nr	ewid.	61/11	
poEoronych	w	miejscowo[ci	Cie[le	-	ze	względu	na	
istotne	naruszenie	prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEa	Nr	XLIII/292/2009	Rady	Miejskiej	w	Ro-
gopnie	z	dnia	24	sierpnia	2009	r.	z	dokumentacją	
planistyczną	zostaEa	doręczona	Wojewodzie	Wielko-
polskiemu	28	sierpnia	2009	r.

Jako	podstawę	prawną	uchwaEy	powoEano	przepi-
sy	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	nr	142,	poz.	1591	ze	zm.)	i	art.	20	ust.	1	
ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	
717	ze	zm.)

Dokonując	oceny	zgodno[ci	z	prawem	przedmioto-
wej	uchwaEy	-	organ	nadzoru	stwierdziE,	co	następuje:

W	wyniku	przeprowadzonego	postępowania	nad-
zorczego	 organ	 nadzoru	 stwierdza,	 re	 powyrsza	
uchwaEa	zostaEa	podjęta	z	naruszeniem	zasad	spo-
rządzania	 aktu	 planistycznego	 okre[lonych	 przepi-
sami	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80	z	
2003	r.,	poz.	717	ze	zm.).

W	 §9	 pkt	 3	 lit.	 a	 przedmiotowej	 uchwaEy	 okre-
[lono	wysoko[ć	dla	zabudowy	mieszkaniowej	wie-
lorodzinnej	 z	 usEugami	 nie	 okre[lając	 jej	 jednak	 w	
metrach,	ani	w	kondygnacjach	lecz	uryto	maEo	pre-
cyzyjnego	terminu	ｧ[redniowysokieｦ.

ArtykuE	15	ust.	2	cytowanej	ustawy	o	planowaniu	
i	zagospodarowaniu	przestrzennym	okre[la	obligato-
ryjne	elementy,	jakie	powinien	zawierać	miejscowy	
plan	 zagospodarowania	przestrzennego.	Zgodnie	 z	
art.	15	ust.	2	pkt	6	ww.	ustawy	w	planie	miejsco-
wym	okre[la	się	obowiązkowo	parametry	i	wskapni-
ki	ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	
terenu,	w	tym	linie	zabudowy,	gabaryty	obiektów	i	
wskapniki	intensywno[ci	zabudowy.

Wobec	powyrszego	w	ocenie	organu	nadzoru	do-
szEo	do	naruszenia	ww.	przepisów	ustawy	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym,	bowiem	
brak	 okre[lenia	 w	 planie	 miejscowym	 wszystkich	
parametrów	i	wskapników	ksztaEtowania	zabudowy	
jest	 istotnym	 naruszeniem	 zasad	 uchwalania	 aktu	
planistycznego.

Ponadto	 organu	 nadzoru	 stwierdza,	 re	 pozosta-
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wienie	 potencjalnym	 inwestorom	 zbyt	 rozlegEych	
luzów	interpretacyjnych,	more	wprowadzić	rozbier-
no[ci	interpretacyjne	przy	wydaniu	decyzji	o	pozwo-
leniu	na	budowę.

Wymienione	w	niniejszym	rozstrzygnięciu	niepra-
widEowo[ci	 stanowiące	 naruszenie	 zasad	 sporzą-
dzania	planu	zgodnie	z	art.	28	ust.	1	ww.	ustawy	
o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 przestrzennym,	
powodują	 konieczno[ć	 stwierdzenia	 niewarno[ci	
przedmiotowej	uchwaEy.

Mając	 powyrsze	 na	 uwadze	 orzeczono	 jak	 sen-
tencji.

Niniejsze	rozstrzygnięcie	nadzorcze	more	być	za-
skarrone	w	terminie	30	dni	od	 jego	doręczenia	do	
Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Pozna-
niu	za	po[rednictwem	Wojewody	Wielkopolskiego.

Wojewoda	Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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z	dnia	30	wrze[nia	2009	r.	

Na	podstawie	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	mar-
ca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	
Nr	142,	poz.	1591	ze	zmianami)

orzekam

niewarno[ć	 uchwaEy	 Nr	 XXXII/478/2009	 Rady	
Miejskiej	 Zrody	 Wielkopolskiej	 z	 dnia	 20	 sierpnia	
2009	 roku	 w	 sprawie	 okre[lenia	 zasad	 udzielania	
i	 rozmiaru	 obnirek	 obowiązkowego	 tygodniowego	
wymiaru	godzin	zajęć	dydaktycznych,	wychowaw-
czych	 i	 opiekuGczych	 dla	 dyrektorów,	 wicedyrek-
torów	oraz	nauczycieli	peEniących	inne	stanowiska	
kierownicze	w	szkoEach	i	przedszkolach	prowadzo-
nych	przez	Gminę	Zroda	Wielkopolska	-	ze	względu	
na	istotne	naruszenie	prawa.

Uzasadnienie

UchwaEa	Nr	XXXII/478/2009	Rady	Miejskiej	Zro-
dy	Wielkopolskiej	z	dnia	20	sierpnia	2009	roku	w	
sprawie	okre[lenia	zasad	udzielania	i	rozmiaru	obni-
rek	obowiązkowego	tygodniowego	wymiaru	godzin	
zajęć	 dydaktycznych,	 wychowawczych	 i	 opiekuG-
czych	 dla	 dyrektorów,	 wicedyrektorów	 oraz	 na-
uczycieli	peEniących	inne	stanowiska	kierownicze	w	
szkoEach	i	przedszkolach	prowadzonych	przez	Gmi-
nę	Zroda	Wielkopolska	zostaEa	doręczona	Wojewo-
dzie	Wielkopolskiemu	w	dniu	2	wrze[nia	2009	roku.

Powyrszą	uchwaEę	podjęto	na	podstawie	art.	18	
ust.	2	pkt	15	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	sa-
morządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	
1591	ze	zmianami)	oraz	art.	42	ust.	6	ust.	7,	pkt	
2	w	związku	z	art.	91	d,	pkt	1	ustawy	z	dnia	26	
stycznia	1982	r.	Karta	Nauczyciela	(Dz.U.	z	2006	r.	
Nr	97,	poz.	674	ze	zmianami).

Dokonując	oceny	zgodno[ci	z	prawem	przedmioto-
wej	uchwaEy	organ	nadzoru	stwierdziE,	co	następuje.

W	 §7	 uchwaEy	 postanowiono,	 re:	 ｧUchwaEa	
wchodzi	w	rycie	z	dniem	podjęcia	z	mocą	od	dnia	1	
wrze[nia	2009	r.ｦ

Natomiast	w	ocenie	organu	nadzoru	przedmioto-
wa	uchwaEa	podlega	publikacji	w	Dzienniku	Urzędo-
wym	Województwa	Wielkopolskiego.

W	 [wietle	 art.	 87	 ust.	 2	 i	 94	 Konstytucji	 RP	
uchwaEy	 organów	 jednostek	 samorządu	 terytorial-
nego	 zawierające	 normy	 generalne	 i	 abstrakcyjne,	
mające	charakter	powszechnie	obowiązujący	winny	
być	traktowane	jako	akty	prawa	miejscowego.

Zgodnie	 z	 art.	 13	pkt	2	ustawy	 z	dnia	20	 lipca	
2000	roku	o	ogEaszaniu	aktów	normatywnych	i	nie-
których	innych	aktów	prawnych	(Dz.U.	z	2007	r.	Nr	
68,	poz.	449)	w	wojewódzkim	dzienniku	rzędowym	
ogEasza	 się	 akty	 prawa	 miejscowego	 stanowione	
przez	organ	gminy.

W	ocenie	organu	nadzoru	uchwaEa	Rady	Miejskiej	
Zrody	 Wielkopolskiej	 speEnia	 wymagania	 art.	 87	
ust.	2	 i	94	Konstytucji	RP	do	zakwalifikowania	 jej	
do	aktów	prawa	miejscowego.

Wobec	 powyrszego	 zgodnie	 z	 przepisem	 art.	 4	
ust.	1	ustawy	z	dnia	20	lipca	2000	roku	o	ogEasza-
niu	aktów	normatywnych	i	niektórych	innych	aktów	
prawnych	(Dz.U.	z	2007	r.	Nr	68,	poz.	449)	nalery	
uznać,	 re	 przedmiotowa	 uchwaEa	 dla	 swojej	war-
no[ci	wymaga	ogEoszenia	w	dzienniku	urzędowym	
i	 wchodzi	 w	 rycie	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 dnia	 jej	
ogEoszenia.

W	 związku	 z	 postanowieniem	 §7	 uchwaEy,	 ir	
wchodzi	ona	w	rycie	z	dniem	podjęcia	z	mocą	od	
dnia	1	wrze[nia	2009	r.	orzeczenie	jej	niewarno[ci	
uzasadnione.

Biorąc	powyrsze	pod	uwagę	orzeczono	jak	w	sen-
tencji.

Od	niniejszego	rozstrzygnięcia	nadzorczego	przy-
sEuguje	skarga	do	Wojewódzkiego	Sądu	Administra-
cyjnego	w	Poznaniu	w	terminie	30	dni	od	daty	jego	
doręczenia	za	po[rednictwem	Wojewody	Wielkopol-
skiego.

Wojewoda	Wielkopolski
(-) Piotr Florek


