
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.48.2012.WD 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 22 listopada 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) stwierdza się nieważność uchwały nr XX/125/2012 Rady Gminy 

Tczew z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo oraz zmiany w części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo uchwalonego uchwałą nr XXX/476/05 

Rady Gminy Tczew z dnia 20 maja 2005 r.  

U Z A S A D N I E N I E  

W dniu 23 października 2012 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła wyżej wymieniona uchwała Rady 

Gminy Tczew wraz z dokumentacją planistyczną.  

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

podjęta z istotnym naruszeniem prawa.  

Analizując treść omawianej uchwały i dołączoną do niej dokumentację planistyczną należy wskazać, że 

w egzemplarzu projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, w karcie terenu nr 1 pkt 15 oraz 

w karcie terenu nr 2 pkt 15 pod zwrotem „stawka procentowa” przed znakiem „%” pozostawiono wolne 

miejsce. Natomiast w treści uchwalonego planu „stawki procentowe” zostały określone odpowiednio 

w karcie terenu nr 1 pkt 15 w wysokości 30 % oraz w karcie terenu nr 2 pkt 15 w wysokości 0,001 % .  

Zgodnie z § 4 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 

1587 ) – zwanego dalej rozporządzeniem, projekt planu powinien zawierać ustalenia dotyczące stawek 

procentowych stanowiących podstawę do określenia tzw. opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy. Przy czym stawki te winny mieścić się w przedziale od 0 % do 30 % i dotyczyć wszystkich 

terenów, określonych w projekcie planu miejscowego. Obowiązek określenia stawek procentowych 

w projekcie tekstu planu miejscowego wynika także z § 3 pkt 4 rozporządzenia w związku z art. 15 ust. 

2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl powyższych przepisów projekt 

tekstu planu miejscowego powinien obowiązkowo określać stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się tzw. opłatę planistyczną.  

Z przeprowadzonej analizy tekstu projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wynika, że nie 

zawiera on stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia tzw. opłaty planistycznej co jest 

sprzeczne z § 4 pkt 13 rozporządzenia oraz z § 3 pkt 4 rozporządzenia w związku z art. 15 ust. 2 pkt 12 

powyższej ustawy.  

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że omawiana uchwała narusza art. 17 pkt 

9 w związku z art. 17 pkt 14 wyżej wskazanej ustawy poprzez uchwalenie innego projektu planu 

miejscowego w porównaniu z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu. Zgodnie z art. 17 pkt 

9 powyższej ustawy wójt wykłada projekt planu do publicznego wglądu. Natomiast zgodnie z art. 17 pkt 14 
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tej ustawy wójt przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego do uchwalenia. Z powyższych 

przepisów należy wywieść wniosek, że uchwalony plan miejscowy nie powinien różnić się tj. nie powinien 

zawierać odmiennych zapisów od projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu. Projekt planu 

wyłożony do publicznego wglądu powinien zawierać wszystkie ustalenia w brzmieniu w jakim planowane 

jest ich uchwalenie, aby umożliwić zainteresowanym podmiotom możliwość wniesienia do niego uwag 

zgodnie z art. 18 ust. 1 powyższej ustawy, w myśl którego uwagi do projektu planu miejscowego może 

wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. 

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 1 powyższej ustawy jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania 

zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, procedurę planistyczną, o której 

mowa w art. 17 wyżej wymienionej ustawy, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. 

W omawianym przypadku teksty obu dokumentów różnią się w zakresie wysokości stawek procentowych 

stanowiących podstawę do określenia tzw. opłaty planistycznej. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Tczew 

zmian do projektu planu, które nastąpiły po wyłożeniu tego projektu do publicznego wglądu, powstał 

bowiem nowy ( inny ) projekt planu. Powinna zatem zostać powtórzona, w odpowiedniej części, procedura 

sporządzania projektu planu ( ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu ), gdyż  

w przeciwnym razie następuje ograniczenie prawa zainteresowanych podmiotów do składania uwag do 

zmienionego projektu planu.  

W niniejszej sytuacji należy stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały rady gminy 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  

 

 

Ryszard Stachurski 
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