
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.8.2013.MK
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 8 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 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 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się nieważność 
uchwały nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo w gminie Skarszewy. 

Uzasadnienie

W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Skarszewach podjęła uchwałę Nr XXVI/225/12 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo w gminie 
Skarszewy. Uchwała została podjęta na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 18 ust.2 pkt 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) 

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 16 
stycznia 2013 r. W dniu 23 stycznia 2013 r. na adres Urzędu Miejskiego w Skarszewach zostało doręczone 
pismo w sprawie dostrzeżonych niezgodności i uchybień. Do dnia wydania niniejszego rozstrzygnięcia 
Rada Miejska w Skarszewach nie odniosła się do wskazanych w nim zarzutów. 

W toku kontroli zgodności z prawem wyżej wskazanej uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała 
została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. 

Analizując zarówno treść § 1 uchwały jak również załącznik nr 1 do uchwały organ nadzoru stwierdził 
niezgodność planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Skarszewy uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach  Nr 
XLII/326/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

W treści § 3 uchwały dla obszaru objętego planem Rada Miejska w Skarszewach zdefiniowała 
oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w tym planie: MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ZP- tereny zieleni urządzonej. 

Natomiast w § 5 tej uchwały Rada Miejska w Skarszewach  ustaliła podział obszaru objętego planem na 
1 teren, a w punkcie 2 ustaleń szczegółowych określiła funkcję tego terenu wyłącznie jako funkcję MN- 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Z wyrysu ze studium, dołączonego do kwestionowanej uchwały Nr XXVI/225/12, wynika natomiast, że 
w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 001-MN w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jako kierunek zagospodarowania oraz użytkowania ustalono ,,obszary 
objęte ochroną – wody rzeki cieki”. 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 
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1 tej ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część 
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapisy 
umieszczone w przedmiotowym planie, zarówno w treści uchwały jak i załączniku graficznym, naruszają 
uregulowania zawarte w art. 9 ust. 4 jak i art. 15 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którymi studium 
powinno być wiążące przy sporządzaniu planu a sam projekt planu powinien być sporządzony zgodnie 
z zapisami studium. W niniejszym przypadku warunki wyrażone w powyższych przepisach nie zostały 
zachowane. Nie można zatem zaakceptować zapisu zawartego w § 1 uchwały Nr XXVI/225/12 Rady 
Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 grudnia 2012r., w brzmieniu: „po stwierdzeniu, że plan nie narusza 
ustaleń Studium (…)”, w sytuacji gdy studium przeznacza tereny objęte planem także na tereny objęte 
ochroną – wody, rzeki i cieki. W uchwalonym planie nie tylko nie istnieje takie rozdzielenie funkcji, nie 
istnieje także żaden konkretny zapis służący utrzymaniu tych zbiorników. Tak skonstruowany plan służy 
usankcjonowaniu ewentualnej likwidacji zbiorników wodnych, mimo że z opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-PNII.410.17.26.2012.IW.1) z dnia 19 września 2012 r., 
znajdującej się w dokumentacji planistycznej, wynika, że projekt planu został zaopiniowany z uwagami, 
między innymi w brzmieniu „występujące na obszarze planu zbiorniki wodne, cieki i rowy należy 
bezwzględnie pozostawić, nie dopuszcza się ich zasypywania i likwidacji. Ponadto za powyższym 
zagrożeniem przemawia także fakt,  ze zalecany podział na działki odzwierciedlony na załączniku nr 1 do 
przedmiotowej uchwały także nie uwzględnia ochrony zbiorników wodnych, cieków i rowów. 

Stanowisko organu nadzoru w przedmiotowym zakresie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów 
administracyjnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza stanowisko zaprezentowane w wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2080/11, zgodnie z którym ,,inne 
przeznaczenie konkretnego terenu w planie miejscowym niż przeznaczenie przyjęte w studium 
kwalifikowane jest jako istotne naruszenie prawa, tj. art. 9 ust. 4 u.p.z.p., zwłaszcza gdy przeznaczenie 
terenu w planie jest całkowicie odmienne od ustalonego w studium”. 

Odnośnie do treści załącznika nr 1 organ nadzoru stwierdza także brak określenia linii zabudowy, co jest 
niezgodne z treścią art. 15 ust. 2 punkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ponadto wskazać należy, że w dokumentacji formalno-prawnej przekazanej do tut. Urzędu wraz 
z uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu, brak jest zaświadczenia o przynależności do izby 
samorządu zawodowego projektanta. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady 
Miejskiej w Skarszewach. 

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 

Ryszard Stachurski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 958


		2013-02-13T13:26:51+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




