
UCHWAŁA NR XLVIII/317/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady 
Gminy Kawęczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022r. poz. 559) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 329) uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę                             
z dnia 28 lutego 2022 roku ( data wpływu do Urzędu Gminy: 1 marca 2022 roku) na Uchwałę nr 
XLV/298/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów – Kolonia – Strefa Inwestycyjna”. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do przekazania skargi, o której mowa w §1 wraz                       
z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz do reprezentowania 
Gminy Kawęczyn przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w niniejszej sprawie - z prawem 
do ustanawiania  dalszego pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVIII/317/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
skargi na uchwałę Rady Gminy Kawęczyn. 

Dnia 28.01.2022r. Rada Gminy Kawęczyn przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów – 
Kolonia – Strefa Inwestycyjna”. Uchwała zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 
gminnym oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została przekazana do 
organu nadzoru – Wojewody Wielkopolskiego, w celu zgodności z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa. W toku prowadzonej oceny przedłożonych Wojewodzie 
dokumentów, organ nie stwierdził niezgodności uchwały z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa.  
 
Dnia 1 marca 2022 roku do Rady Gminy wpłynęła skarga na uchwałę nr XLV/298/2022 
Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów – Kolonia – Strefa 
Inwestycyjna”.  
 
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 listopada 2002 roku Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) organ, którego działanie jest 
przedmiotem skargi (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Kawęczyn) 
przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę – w terminie 30 
dni dnia jej otrzymania. Organ w zakresie swojej właściwości  może w trybie autokontroli 
postanowić o jej uwzględnieniu w całości – co jednak nie miało miejsca w niniejszej 
sprawie. 
 
W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę. 
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