
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-IV.4131.22.2016.BS 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 31 maja 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 

446) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) 

stwierdza się nieważność 

uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo – Strzelino, 

gmina Słupsk. 

Uzasadnienie  

 W dniu 2 maja 2016 r. została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu uchwała Nr XVIII/212/2016 Rady 

Gminy Słupsk z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo – Strzelino, gmina Słupsk. Uchwała nie zawierała 

części graficznej. Dnia 5 maja 2016 r. doręczono dokumentację planistyczną. 

 Jako podstawę prawną do podjęcia uchwały Rada Gminy Słupsk wskazała art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do art. 14 ust. 8 ww. ustawy plan miejscowy jest aktem prawa 

miejscowego. 

 W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona 

podjęta z istotnym naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego. 

Na mocy postanowień § 3 ww. uchwały dla terenu oznaczonego symbolem 98NO/PS rozszerzono 

przeznaczenie o tereny eksploatacji kruszyw naturalnych udokumentowanego złoża Bierkowo II. Zgodnie z 

§ 4 ocenianej uchwały, poza zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą, pozostałe ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rysunek tego planu nie ulegają zmianie. 

Postanowienie § 4, w odniesieniu do rysunku planu, w części dotyczącej terenu 98NO/PS, pozostaje, w 

ocenie organu nadzoru, w sprzeczności z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zgodnie z którym w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów 

oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz z § 

7 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 r. Nr 164 poz. 1587), 

stanowiącym, że na rysunku planu należy umieścić obowiązkowo linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia. Jest to istotne z uwagi na 

wzajemne uwarunkowania związane ze sposobem zagospodarowania odmiennych funkcji. Pominięcie 

wprowadzenia zmian na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/389/2014 Rady 

Gminy Słupsk z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo – Strzelino, gmina Słupsk stanowi zatem istotne 

naruszenie zasad sporządzania planu. 

 Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym istotne naruszenie 

zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także 

naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub 

części. W ocenie organu nadzoru zarzut dotyczący braku załącznika graficznego obrazującego zmiany 

wprowadzone w treści planu uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały w całości. Stanowisko to 

potwierdza to  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 września 2010 r. sygn. 

akt II SA/Łd 713/10, w którym wskazano, że jeżeli uchybienia w sporządzaniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dotyczą rysunków planu oraz znacznej części jednostek planistycznych 

konieczne jest stwierdzenie nieważności miejscowego planu w całości. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady 

Gminy Słupsk. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje 

jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. 

  

 

Wojewoda Pomorski 

 

 

Dariusz Drelich 
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