
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG-III.4130.25.2013 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 26 marca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany 

Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy 

Miedziana Góra.  

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 22 lutego 2013r. Rada Gminy Miedziana Góra podjęła uchwałę Nr XXIV/181/13 

w sprawie zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny 

na terenie gminy Miedziana Góra.  

W dniu 19 marca 2013r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał 

Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przedłożonego 

do uchwały zarzutu.  

Pismem z dnia 25 marca 2013r., znak: OSO.0004.8.2013 Przewodniczący Rady Gminy Miedziana Góra 

złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonej przez organ nadzoru nieprawidłowości.  

Przedmiotowa uchwała opiniowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą.  

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy stanowi, że naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego oraz istotne 

naruszenie trybu jego sporządzania, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych 

wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa 

dotyczącym naruszenia zasad sporządzania zmiany planu miejscowego.  

W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego ustawodawca nie wymaga, aby 

przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporządzania planu 

miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.  

W zakresie naruszenia zasad sporządzania zmiany planu miejscowego: 

Uchwała narusza art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 5 ustawy poprzez niesporządzenie zmiany planu 

miejscowego na mapie.  
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Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem 

urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych 

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.  

W myśl art. 14 ust. 5 ustawy wójt przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowuje materiały geodezyjne.  

Rysunek zmiany planu, będący załącznikiem Nr 1 do uchwały, w części nie został sporządzony na mapie.  

W dokumentacji prac planistycznych, dołączonej do uchwały, znajduje się mapa hybrydowa pochodząca 

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

Mapa ta obejmuje tylko część obszaru objętego zmianą planu.  

Wobec powyższego pozostała część obszaru objętego niniejszą zmianą planu nie została wykonana na 

żadnej mapie (na rysunku planu bezpodstawnie dorysowano część mapy).  

Fakt ten potwierdza pismo Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2013r.  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób 

istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały. Organ 

nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości (ze względu na 

wielkość obszaru objętego zmianą planu - obszar ten obejmuje fragment jednej działki).  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 

30 dni od daty jego doręczenia. 
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