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z dnia  20 lutego 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR V/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 
Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr 
ewid. 19/7 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Wojewody 
Wielkopolskiego wniesioną pismem z dnia 12 lutego 2019 r. na uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno 
z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w miejscowości Braciszewo dz. nr ewid. 19/7, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz kopię 
zaskarżonej uchwały, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę o której mowa w §1, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 lutego 2019 r. (doręczonym dnia 14 lutego 2019 r.) Wojewoda Wielkopolski skierował do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Rady Gminy Gniezno, skargę na
uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr ewid. 19/7, w której
zaskarżył §11 pkt 2 w zakresie zwrotu „przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę” oraz §12 pkt 1 lit.
a przedmiotowej uchwały wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonych zapisów oraz zasądzenie od strony
przeciwnej na rzecz skarżącego kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego,
według norm przepisanych.

Zgodnie z art 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za
pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest
przedmiotem skargi.

Na podstawie art 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi organ, którego skarga dotyczy przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi
i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec
o wymierzeniu organowi grzywny (art 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi).

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków nałożonych
na organ gminy wyżej wymienioną ustawą.
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