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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NK.4.SA.0911/83/10 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć uchwaJy Nr LXI/414/2010 Rady Gminy Rewal 

z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona ”óJnocnaŁ 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) stwierdzam 

niewawno`ć: 
uchwaJy Nr LXI/414/2010 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona ”óJnocnaŁ 

Uzasadnienie 

W dniu 30 czerwca 2010 r. Rada Gminy Rewal ”odjęJa uchwaJę Nr LXI/414/2010 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Nie-

chorze - strona póJnocna. 
W toku badania legalno`ci ”rzedmiotowej uchwaJy organ nadzoru stwierdziJ, we zostaJa ona ”odjęta 

z istotnym naruszeniem prawa. 

Jako materialno”rawną ”odstawę ”odjęcia ”rzedmiotowej uchwaJy Rada wskazaJa art. 20 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.), zgodnie z którym 

plan miejscowy uchwala rada gminy, ”o stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, rozstrzygając 
jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w pla-

nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach ”ublicznychŁ Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć 
uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią zaJączniki do uchwaJyŁ 

Natomiast z tre`ci art. 14 ust. 1 i 2 cytŁ wywej ustawy wynika, we w celu ustalenia przeznaczenia te-

renów, w tym dla inwestycji celu ”ublicznego, oraz okre`lenia s”osobów ich zagos”odarowania i zabu-

dowy rada gminy podejmuje uchwaJę o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, zwanego dalej ｭplanem miejscowymｬ, a integralną czę`cią tej uchwaJy jest zaJącz-

nik graficzny ”rzedstawiający granice obszaru objętego ”rojektem planu. 

W § 1 uchwaJy Nr LXI/414/10 Rada Gminy Rewal wskazaJa, we zgodnie z uchwaJą Nr XXI/190/04 

Rady Gminy Rewal z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (ｱ) oraz po stwierdzeniu zgodno`ci poniwszych ustaleL ze studium 

uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona póJnocna, obej-

mujący obszar o Jącznej powierzchni 130,12 ha, oznaczony na rysunku planu. Integralną czę`ć uchwaJy 
Nr LXIł414ł10 stanowi zaJącznik graficzny zatytuJowany ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona ”óJnocnaｬ, w którym wskazane zostaJy grani-

ce obszaru objętego o”racowaniemŁ Analizując ”rzebieg tychwe granic, stwierdzić nalewy, we obszar objęty 
uchwalonym planem zawiera w swoich granicach KanaJ Liwia-IuwaŁ 
Tymczasem, z zaJącznika graficznego do uchwaJy Nr XXI/190/04 Rady Gminy Rewal wynika, we w grani-

cach obszaru objętego ”rojektem miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego nie uwzględniono 
KanaJu Liwia-IuwaŁ Powywsze oznacza, we dla tego obszaru Rada Gminy Rewal nie ”rzystą”iJa do s”orzą-
dzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ Granica obszaru objętego miejscowym pla-

nem wskazana na rysunku ”lanu, stanowiącego zaJącznik do kwestionowanej uchwaJy, nie jest bowiem 

zgodna z granicą wskazaną do o”racowania niniejszego ”lanu, wyznaczoną na zaJączniku graficznym do 

uchwaJy Nr XXI/190/04 Rady Gminy Rewal z dnia z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci 
Niechorze - strona póJnocna. 

Takie dziaJanie Gminy Rewal narusza w s”osób istotny ”rze”isy art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 

ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Organ nadzoru zauwawa, iw zgodnie z art. 17 pkt 1-3 cytŁ ustawy, ”o ”odjęciu ”rzez radę gminy 

uchwaJy w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wójt kolejno: 

1) ogJasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a takwe w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty w danej 

miejscowo`ci, o ”odjęciu uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orządzania ”lanu, okre`lając formę, miejsce 

i termin skJadania wniosków do ”lanu, nie krótszy niw 21 dni od dnia ogJoszenia; 
2) zawiadamia, na ”i`mie, o ”odjęciu uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orządzania ”lanu instytucje i organy 

wJa`ciwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dJuwszym niw 21 dni od dnia u”Jywu ter-

minu ich skJadaniaŁ 
W obwieszczeniu nalewy oznaczyć obszar, dla którego ma być s”orządzony ”lan zagos”odarowania 

przestrzennego. To samo dotyczy obszaru zakre`lonego w ogJoszeniu o wyJoweniu ”rojektu ”lanu do ”u-

blicznego wgląduŁ Zatem, to od granic obszaru objętego ”lanem zaleweć będzie katalog ”odmiotów skJa-

dających wnioski, ”odmiotów u”rawnionych do opiniowania i uzgadniania, podmiotów, których interes 
prawny mowe zostać naruszony ustaleniami planu i które nalewy zawiadomić o wyJoweniu ”rojektu ”lanu 
do ”ublicznego wgląduŁ Tym samym więc ｭposzerzenieｬ ”rzez radę gminy obszaru planu miejscowego 

(w uchwale przyjmującej ”lan) o tereny, które nie zostaJy oznaczone ani w uchwale o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia ”lanu, ani w obwieszczeniu o tym ”rzystą”ieniu i o wyJoweniu ”rojektu do ”ublicznego 
wglądu, stanowi obej`cie ”rze”isów art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Teren objęty uchwaJą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie mowe bowiem 

wykraczać poza granice okre`lone w obwieszczeniu o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego planu, 

oraz ogJoszeniu o wyJoweniu ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wgląduŁ Precyzyjne wytyczenie obszaru, którego 

dotyczyć ma procedura planistyczna, jest bowiem konieczne w celu jej ”rawidJowego ”rze”rowadzeniaŁ 
W tym miejscu wskazać nalewy, we Wójt Gminy Rewal podejmowaJ kolejne czynno`ci związane 

z ”ostę”owaniem planistycznym, okre`lone w art. 17 pkt 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w oparciu o ”ostanowienia uchwaJy Nr XXI/190/04 o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. uchwaJy, w zaJączniku której nie ujęto KanaJu Liwia-

IuwaŁ 
Oczywistym jest, we rada gminy - w ramach ”rzysJugującego jej wJadztwa ”lanistycznego (art. 3 

ust. 1 ustawy) - uprawniona jest, w miarę ”otrzeb, dokonywać zmiany obszaru objętego ”rzyszJym pla-

nemŁ Podjęcie takich kroków ”odlega ”ewnym ograniczeniom ustawowym. Zmian w ustaleniach dotyczą-
cych s”orządzania planu miejscowego oraz obszaru i granic obszaru objętego ”rzystą”ieniem do sporzą-
dzenia planu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego mowe dokonać wyJącznie w drodze 

uchwaJy zmieniającej uchwaJę o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu miejscowego. W omawianym stanie 

faktycznym z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia. Rada Gminy Rewal - przed ostatecznym 

uchwaleniem planu miejscowego - nie ”odjęJa uchwaJy w przedmiocie zmiany granic obszaru wyznaczo-

nego w uchwale o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W tym miejscu ”odkre`lić nalewy, we wyJącznym przedmiotem uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orządze-

nia planu miejscowego jest okre`lenie granic obszaru objętego ”lanem. UchwaJa ta stanowi tzw. uchwaJę 
intencyjną, która ze swej istoty roz”oczyna wieloeta”ową ”rocedurę ”lanistyczną, i co wawne - wyznacza 

jej ramy przedmiotoweŁ Granice obszaru objętego ”rojektem planu wskazane w uchwale o ”rzystą”ieniu 
do s”orządzenia ”lanu wiąwą organy gminy w procedurze s”orządzenia i uchwalenia tego planu. Obszar 

objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zawsze ”owinien się ”okrywać z obszarem 

zakre`lonym w uchwale o ”rzystą”ieniu do s”orządzania tego ”lanu, ”odjętej w oparciu o art. 14 ust. 1 

i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (intencyjnej) - tak w wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w BiaJymstoku z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Bk 394/08. W wyroku 

z dnia 6 grudnia 1999 r., sygn. IV SA 1407/99 - Lex nr 48254, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdziJ, 
iw w sytuacji gdy uchwaJa o ”rzystą”ieniu do s”orządzania miejscowego ”lanu nie zostanie zaskarwona 
(zakwestionowana), to wówczas obszar objęty ”racami planistycznymi zostaje ostatecznie zamkniętyŁ 
Skoro zatem Rada Gminy Rewal ”odjęJa uchwaJę o okre`leniu obszaru lewącego na terenie Gminy, który 
będzie objęty s”orządzeniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, i wedle tej uchwaJy 
KanaJ Liwia-Iuwa nie wchodziJ w zakres obszaru objętego ”racami nad projektem, to uchwalenie planu na 

obszarze, który KanaJ Liwia-Iuwa obejmuje, stanowi istotne naruszenie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 

ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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W niniejszej s”rawie wskazać równiew nalewy, we zgodnie z tre`cią § 8 ust. 2 roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) na projekcie rysunku planu miejscowego 

stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umowliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu 
miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego doJącza się 
obja`nienia wszystkich uwytych oznaczeL. W zaJączniku nr 1 do uchwaJy Nr LXI/414/10 Rady Gminy Re-

wal umieszczone zostaJy nastę”ujących oznaczenia: MN,U; źP,Utgh,US; źP,K”,U; US,źP; KP,U; U,Utgh, 
jednak w tre`ci uchwaJy, jak równiew w tymwe zaJączniku Rada Gminy nie wyja`niJa znaczenia wwŁ sym-

boli, co niewąt”liwie stanowi naruszenie wskazanego wywej ”rze”isuŁ 
Mając ”owywsze na uwadze, stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Nr LXI/414/2010 Rady Gminy Rewal 

z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rewal czę`ci miejscowo`ci Niechorze - strona póJnocna jest w uzasadnione i konieczne. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szcze-

cinie. Skargę wnosi się za ”o`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięciaŁ 
 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 
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