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Rada Gminy Ostrowek

ROZSTRZYGNIEJCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 86 i art. 91 ust, 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz^dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz.
645) w zwia_zku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647,
poz. 951 i poz. 1445, z 2013 roku poz. 21, poz. 405)

stwierdzam niewaznosc

uchwaly Rady Gminy Ostrowek Nr XXIX/194/2013 z dnia 18 wrzesnia 2013
roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowek, w cafosci.

UZASADNIENIE

W dniu 18 wrzesnia 2013 roku Rada Gminy Ostrowek podjela uchwalt? Nr
XXIX/194/2013 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowek.
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Wojewoda Lodzki pismem z dnia 18 pazdziernika 2013 roku (PNK-
1.4131.1230.2013) poinformowaJ Rad$ Gminy Ostrowek o wszcz^ciu
post^powania w celu kontroli zgodnosci z prawem przedmiotowej uchwaty.

Wyjasnienia zlozone przez Przewodnicz^cego Rady Gminy Ostrowek w
dniu 22 pazdziernika 2013 roku, w odpowiedzi na zawiadomienie, w czesci
dotyczaeej konsultacji z Gminami w Lututowie i Konopnicy, zostaly
uwzgl^dnione. Natomiast wyjasnienia dotyczqce braku wyznaczenia w
studium obszarow, na ktorych rozmieszczone bed^ urz^dzenia wytwarzaj^ce
energie z odnawialnych zrodel energii, 54 niewystarczaj^ce.

Z ustalen dokonanych przez organ nadzoru wynika, ze przedmiotowa
uchwala zostala uchwalona z naruszeniem przepisow okreslonych w ustawie
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz rozporz^dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy ( Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

Uchwalone studium narusza zasady sporzadzania aktu planistycznego
okreslone w art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w zwi^zku z § 4 pkt 3 oraz § 7 powoJanego
wyzej rozporza_dzenia.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10 ust. 2 i
2a okresla obowi^zkowe elementy studium. Art. 10 ust. 2a ustawy mowi, ze
jesli na obszarze gminy przewiduje si§ rozmieszczenie urz^dzen
wytwarzaj^cych energi^ z odnawialnych zrodel energii o mocy
przekraczajaeej 100 kW, w studium wyznacza si$ obszary rozmieszczenia
tych urz^dzen wraz ze strefami ochronnymi zwi^zanymi z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu.

Z zapisow niniejszego studium ( str. 88 tekstu ) wynika, ze gmina
przewiduje na swoim terenie rozmieszczenie elektrowni wiatrowych oraz
biogazowni o nieokreslonej mocy, st^d koniecznosc wyznaczenia obszarow
ich rozmieszczenia wraz ze strefami ochronnymi dotycz^cymi ograniczen w
zabudowie i uzytkowaniu terenu. Na zalqczniku graficznym Nr 3 do uchwaiy
nie wyznaczono obszarow ani stref ochronnych, na ktorych rozmieszczone
b$d^ urz^dzenia wytwarzajqce energie^ z odnawialnych zrodet energii.

Wedlug art. 9 ust. 2 powolanej wyzej ustawy oraz zapisu § 2 uchwaly w
sprawie uchwalenia niniejszego studium, studium sklada si^ z czesci
tekstowej i graficznej, a zat^czniki graficzne stanowi^ integraln^ cz^sc
uchwaiy. St^d tekst studium winien bye zgodny z trescia^ zal^cznikow
graficznych. Niezgodnosc tekstu uchwaly z tresci^ zal^cznikow graficznych
stanowi istotne naruszenie zasad sporzadzania aktu planistycznego.
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Wobec powyzszego, stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorzadzie gminnym, nalezafo orzec jak na wstepie,

Rozstrzygniecie nadzorcze moze zostac zaskarzone do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego w Lodzi ( 90-434 Lodz ul. Piotrkowska 135) za
posrednictwem Wojewody Lodzkiego w terminie 30 dni od dnia jego
dor^czenia. Skarg? wnosi si$ w dwoch egzemplarzach.

WOJEWODA LODZKI

UAMM
Jolanta Cnelmihska

Do wiadomosci:
Wqjt Gmirty Ostrowek
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