
 

UCHWAŁA NR VII/89/2019 
RADY MIASTA KALISZA  

z dnia 28 marca 2019 r. 
 
 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 15 i art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1302 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

 
Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sygn. akt IV/SA/Po 1132/18 
z dnia 6 marca 2019 r., stwierdzający nieważność uchwały Nr XLVI/566/2017 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”. 
 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

               Przewodniczący 
          Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR VII/89/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

z dnia 28 marca 2019 r. 
 
 

Wojewoda Wielkopolski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu, pismem z dnia 24 października 2018r., na uchwałę nr XLVI/566/2017 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”, żądając stwierdzenia jej nieważności 
 w całości. Miasto Kalisz odnosząc się do skargi Wojewody Wielkopolskiego złożyło wniosek 
o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej merytorycznie, względnie co najwyżej 
o stwierdzenie wyłącznie, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa bez 
stwierdzenia jej nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 
6 marca 2019 r., sygn. akt IV/SA/Po 1132/18, stwierdził nieważność uchwały 
Nr XLVI/566/2017 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”. 

 
Przepis art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) stanowi, że nie stwierdza się nieważności uchwały po upływie 
jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia 
wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, albo jeżeli jest ona aktem 
prawa miejscowego. W ocenie Rady Miasta Kalisza wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu, sygn. akt IV/SA/Po 1132/18 z dnia 6 marca 2019 r. zapadł 
z naruszeniem prawa materialnego bowiem zachodzą okoliczności wskazane w ww. art. 94 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uniemożliwiające stwierdzenie 
nieważności zaskarżonej uchwały. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu zapadł po upływie jednego roku od dnia podjęcia uchwały Nr XLVI/566/2017 
Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”. Nie uchybiono 
obowiązkowi przedłożenia wojewodzie przedmiotowej uchwał w ciągu 7 dni od dnia ich 
podjęcia. Uchwała podjęta w dniu 30 listopada 2017 r. została przekazana Wojewodzie 
Wielkopolskiemu w dniu 6 grudnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, zgodnie z przepisem 
art. 9 ust. 5 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Reasumując uznano, że zasadne jest podjęcie uchwały o wniesieniu skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu, sygn. akt IV/SA/Po 1132/18 z dnia 6 marca 2019 r. 
 
 

        Prezydent 
    Miasta Kalisza 

 /…/ 
Krystian Kinastowski 

 


