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WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 3 marca 2016 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515 z późn. zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

stwierdza się nieważność

uchwały Nr XVIII/528/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście 
Gdańsku.

Uzasadnienie

W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XVIII/528/16 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w 
mieście Gdańsku.

W podstawie prawnej uchwały wskazano art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. – Zwana dalej jako u.p.z.p.), art. 
18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn 
zm.) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz 774).

Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 2 lutego
2016 r.

W toku czynności nadzorczych, pismem z dnia 18 lutego 2016 r. organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta 
Gdańska o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do przedmiotowej uchwały, wskazując 
dostrzeżone uchybienia Umożliwił tym samym złożenie w tej sprawie wyjaśnień.

Po otrzymaniu wyjaśnień oraz przeprowadzeniu postępowania nadzorczego Wojewoda Pomorski 
stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Rada Miasta Gdańska wprowadziła w uchwale wzajemnie wykluczające się zapisy dotyczące 
dopuszczalnych form zabudowy. W § 3 ust. 1 lit. „b” tiret trzecie uchwały dopuszczono zagospodarowanie 
terenu w postaci małych hurtowni do 2000 m2 powierzchni użytkowej. Natomiast stosownie do treści § 9 
ust. 4 tego typu zabudowa została przez Radę Miasta Gdańska wykluczona. Konstrukcja przedmiotowej 
uchwały zakłada, że § 3 stanowi zapis ogólny planu, dotyczący wszystkich kart terenu. Ustalenia te są 
następnie w poszczególnych kartach terenu doprecyzowane. Należy jednak podkreślić, że ustalenia ogólne 
planu nie mogą zawierać ustaleń sprzecznych z jego ustaleniami szczególnymi. Ponadto, mając na uwadze, 
że w kwestionowanej uchwale występuje tylko jedna karta terenu, wprowadzanie do niej ustaleń ogólnych, 
które dopuszczają formę zabudowy wykluczoną w ustaleniach szczegółowych, prowadzi do daleko idących 
wątpliwości interpretacyjnych, mogących mieć wpływ na późniejsze stosowanie uchwały w praktyce.
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Wskazania wymaga w tym miejscu, że stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r., poz. 199 z późn zm. – zwana dalej jako 
„u.p.z.p.”) „ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego”. Jak wynika natomiast z treści art. 14 ust. 8 u.p.z.p. „plan miejscowy 
jest aktem prawa miejscowego”. Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p., „w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania”. Z treści powołanych przepisów wynikają dwie normy: 
obowiązek ustalenia przejrzystego, niebudzącego wątpliwości przeznaczenia terenu i obowiązek dokonania 
tego w akcie prawnym będącym aktem prawa miejscowego.

Mając na uwadze powyższe Wojewoda Pomorski stwierdził, że doszło do istotnego naruszenia zasad 
sporządzania planu miejscowego. Obligatoryjnym elementem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest bowiem jednoznaczne określenie przeznaczenia terenu, które w późniejszym etapie 
stanowić będzie podstawę do realizacji określonych inwestycji. W ocenie organu nadzoru przedmiotowy 
plan miejscowy tego warunku nie spełnia.

Ponadto, wskazana niespójność ustaleń przedmiotowej uchwały stanowi również naruszenie § 6 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 
prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.), zgodnie z którym: „przepisy ustawy 
redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały 
intencje prawodawcy” (odnośnie dopuszczalności zastosowania zacytowanego przepisu rozporządzenia do 
aktów prawa miejscowego – zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 4 października 2007 r., II SA/Op 343/07). W 
tym kontekście warto przytoczyć również pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z dnia 10 czerwca 2009 r. (sygn. akt: II OSK 1854/08), w którym sąd ten wypowiedział się następująco: 
„miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego, stanowiący o 
ograniczeniach w sposobie wykonywania prawa własności, winien stanowić o tym w sposób czytelny i 
budzący jak najmniej wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli tego nie czyni, budząc wątpliwości co do 
przeznaczenia terenu, to może stanowić zagrożenie dla standardów demokratycznego państwa, powielając 
wątpliwości na etapie rozstrzygnięć indywidualnych”. Podzielając w pełni powołaną wyżej argumentację 
sądu organ nadzoru wskazuje, że Rada Miasta Gdańska, dopuszczając w ustaleniach ogólnych uchwały 
możliwość budowy małych hurtowni do 2000 m2 powierzchni użytkowej, a następnie wykluczając w 
ustaleniach szczególnych tą formę zabudowy (mając na względzie, że przedmiotowy plan miejscowy 
obejmuje de facto jedną kartę terenu), doprowadziła do powstania wewnętrznej sprzeczności uchwały, co 
stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności w całości.

Wobec powyższego Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały
Nr XVIII/528/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku w całości.

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.
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