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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR NK I.- 11.4131-1- 145/11 

 z dnia 13 maja 2011 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) 
 
orzekam 
 
nieważnoņć § 1 ust. 5 uchwały Nr VI/24/2011 Rady 
Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obej-
mującego działkę nr geod. 126 we wsi Ławki, gmina 
Trzemeszno – ze względu na istotne naruszenie pra-
wa.  
 
Uzasadnienie 
 
 Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w 
Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 roku wraz z do-
kumentacją planistyczną została doręczona Wojewo-
dzie Wielkopolskiemu dnia 18 kwietnia 2011 r. 
 
 Jako podstawę prawną uchwały powołano 
przepisy art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
  
Dokonując oceny zgodnoņci z prawem przedmioto-
wej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następu-
je: 
 
Kwestionowana uchwała, jako akt prawa miejscowe-
go podlega szczególnym rygorom prawnym, ponie-
waż jej regulacje dotyczą różnych podmiotów, a w 
związku z tym zapisy uchwały będącej takim aktem 
powinny być jednoznaczne i nie powinny budzić 
żadnych wątpliwoņci. Zatem zapisy zawarte w planie 
powinny być dokładne, jasne i czytelne.  
Organ nadzoru oceniając przedmiotową uchwałę pod 
kątem zgodnoņci z prawem stwierdził, że narusza ona 
przepisy art. 15 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. zm.).  
 
Z ustaleń dokonanych przez organ nadzoru wynika, 
że powyższa uchwała została uchwalona z narusze-
niem zasad sporządzania aktu planistycznego okre-
ņlonych przepisami artykuł 15 ust. 2 ww. ustawy, 
który wymienia obligatoryjne elementy, jakie powi-
nien zawierać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  

 Zgodnie z postanowieniami zawartymi ww. 
przepisie w pkt 7 w planie miejscowym okreņla się 
obowiązkowo „granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się 
mas ziemnych.” 
W ocenie organu nadzoru zapis § 1 ust. 5 przedmio-
towej uchwały, stanowiący iż „zakres opracowania 
planu nie obejmuje okreņlenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów i obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrębnych z uwagi na nie występowanie ich w ob-
szarze opracowywanym.” pozostaje w sprzecznoņci z 
postanowieniami zawartymi z § 11 uchwały, w któ-
rych okreņlono granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
terenów górniczych, a także narażanych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się mas ziem-
nych.  
 
 Wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu 
nieprawidłowoņci stanowiące naruszenie zasad spo-
rządzania planu zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
powodują koniecznoņć stwierdzenia nieważnoņci § 1 
ust. 5 przedmiotowej uchwały.  
Stwierdzenie nieważnoņci ww. uchwały w częņci w 
zakresie powyższego zapisu jest możliwe tylko dlate-
go, iż uchwała w pozostałej częņci nie zawiera uchy-
bień prawnych. 
Zatem po wyeliminowaniu wadliwego zapisu zawar-
tego § 1 ust. 5 przedmiotowej uchwały nie ma pod-
staw prawnych do stwierdzenia jej nieważnoņci w 
pozostałym zakresie. 
Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważno-
ņci w częņci uchwały Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w 
Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 roku, jest w 
pełni uzasadnione i konieczne.  
 
 Mając powyższe na uwadze orzeczono jak 
sentencji.  
 
 Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może 
być zaskarżone w terminie 30 dni od jego doręczenia 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu za poņrednictwem Wojewody Wielkopolskie-
go. 
 

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Piotr Florek 
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