
Uchwała Nr XXXVIII/289/14  
Rady Gminy Kłodawa  

z  dnia 26 marca 2014r.  
 

 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXXVI/281/14 z dnia                 
19 lutego 2014r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do 
działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach 
ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4, 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).                                                                                           

 
   uchwala się co następuje: 
 

§ 1.  Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr XXXVI/281/14 z dnia 19 lutego 2014r.                 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się                   
do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach 
ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
               
              Andrzej Legan 

      
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 W dniu 07 marca 2014r. wpłynęło zawiadomienie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Gminy Kłodawa                
nr XXXVI/281/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu 
Wojcieszyce, w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych 209, 210/8, 
210/9 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 186, 192, 211 i 212/78. Organ 
nadzorczy stwierdził, że zapisy zawarte w §3 ust. 1 w/w uchwały wykraczają poza przyznaną 
Radzie Gminy kompetencję do określania ustaleń w uchwale o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzn. że uchwała o przystąpieniu do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może określać 
funkcji terenu objętego planem.   
 Biorąc powyższe pod uwagę należy uchylić w/w uchwałę.  


