
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.30.2013.WD
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 8 marca 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.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (  Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. ) 

stwierdza się nieważność 

uchwały nr XXI/190/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 196/7, 196/8, 
197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska. 

W dniu 6 lutego 2013 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła wyżej wymieniona uchwała Rady Gminy 
Subkowy wraz z dokumentacją planistyczną. W dniu  27 lutego 2013 r. Gmina Subkowy uzupełniła 
dokumentację planistyczną o m.in. egzemplarz projektu planu wyłożony do publicznego wglądu. Organ 
nadzoru przeprowadził analizę treści badanej uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacji planistycznej 
wraz z uzupełnionymi dokumentami. 

W toku kontroli zgodności z prawem powyższej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta 
z istotnym naruszeniem prawa. 

W tekście projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w § 9 ust. 7 znalazł się następujący zapis: 
„W nowopowstających budynkach zakazuje się stosowania paliw węglowych do celów grzewczych”. 
Natomiast w treści uchwalonego planu w § 9 brak wyżej wskazanego zapisu. 

W tekście projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w § 12 ust. 3 znalazł się następujący zapis: 
„W granicach opracowania planu dopuszcza się podpiwniczenie budynków”.  Natomiast w treści 
uchwalonego planu w § 12  brak wyżej wskazanego zapisu. 

W tekście projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w § 12 ust. 4 znalazł się następujący zapis: 
„Na terenie oznaczonym symbolem MW/U dopuszcza się realizację tylko jednej funkcji”. Natomiast 
w treści uchwalonego planu w § 12 ust. 3 znalazło się następujące uregulowanie: „Na terenie oznaczonym 
symbolem MW/U dopuszcza się samodzielne funkcjonowanie każdej funkcji ( MW oraz U )”. 

W tekście projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w § 16 ust. 1 pkt 5 lit.a znalazł się 
następujący zapis: „ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej, na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci ”. Natomiast w treści uchwalonego planu w § 16 ust. 1 pkt 5 lit.a  znalazło się następujące 
uregulowanie: „ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej”. 

W tekście projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w § 16 ust. 1 pkt 7 lit.a znalazł się 
następujący zapis: „w zakresie utylizacji odpadów stałych: po segregacji wywóz na składowisko odpadów 
za pośrednictwem specjalistycznych jednostek”. Natomiast w treści uchwalonego planu w § 16 ust. 1 pkt 
7 znalazło się następujące uregulowanie: „w zakresie utylizacji odpadów stałych – gromadzenie i usuwanie 
odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi”. 
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W tekście projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w § 18 ust. 1 pkt 2 lit.c 

znalazł się następujący zapis: „wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,5”. Natomiast w treści 
uchwalonego planu w § 18 ust. 1 pkt 2 lit.c  znalazło się następujące uregulowanie: „wskaźnik 
intensywności zabudowy: minimalnie 0,1, maksymalnie 0,5”. 

W tekście projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w § 19 ust. 1 pkt 2 lit.c 

znalazł się następujący zapis: „wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,9”. Natomiast w treści 
uchwalonego planu w § 19 ust. 1 pkt 2 lit.c  znalazło się następujące uregulowanie: „wskaźnik 
intensywności zabudowy: minimalnie 0,2, maksymalnie 0,9”. 

Ponadto w treści projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu brak jest definicji 
„wskaźnika intensywności zabudowy”, która to definicja została umieszczona w § 4 pkt 6 uchwalonego 
planu. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że omawiana uchwała narusza art. 17 pkt 9 w związku 
z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez uchwalenie przez Radę 
Gminy Subkowy 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 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 powyżej omówionych fragmentach. Po 
uchwaleniu przez Radę Gminy Subkowy 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. Z przedłożonej wraz z badaną uchwałą 
dokumentacji planistycznej nie wynika, że czynności wymienione w art. 17 omawianej ustawy zostały 
ponowione. Powyżej przedstawione uchybienia stanowią istotne naruszenie trybu sporządzania planu 
miejscowego, co zgodnie z brzmieniem art. 28 tej ustawy powoduje nieważność badanej uchwały. 

W niniejszej sytuacji należy stwierdzić nieważność powyższej 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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