
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.VI.4131.97.2012.MS 
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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.) 

stwierdza się nieważność 

§ 17. ust. 1 uchwały Nr XXIX/187/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 2012 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę 
mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem 
w Człuchowie w zakresie słów „ z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały”. 

U z a s a d n i e n i e 

W § 17 ust. 1 wskazanej wyżej uchwały, przedłożonej Wojewodzie Pomorskiemu wraz z załącznikami 
oraz dokumentacją prac planistycznych w dniu 29 listopada 2012 r., Rada postanowiła, że uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 
z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Treść § 16 zawiera zapis, że 
wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchów. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ) uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od 
dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w dzienniku urzędowym województwa. Stąd jako sprzeczną z tym przepisem, którego treść jest 
jednoznaczna, należy uznać tę część § 17 uchwały, która przewiduje, że § 16 uchwały, dotyczący 
powierzenia jej wykonania Burmistrzowi Miasta Człuchów, wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Ponadto regulacja zawarta w § 17 ust. 1 uchwały narusza  treść § 44 w zw. z § 143 zasad techniki 
prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. ( Dz.U. Nr 100, poz. 908 ), które przewidują również odnośnie aktów prawa 
miejscowego, że powinny wchodzić w życie w całości w jednym terminie, nie różnicuje się terminów 
wejścia w życie ich poszczególnych przepisów, zaś odstępstwo od tego rozwiązania,  może nastąpić tylko 
w przypadku przepisów zmieniających, uchylających, przejściowych i dostosowujących. 

W tym stanie rzeczy,  należało stwierdzić nieważność § 17 ust. 1 przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej 
w Człuchowie we wskazanej wyżej części, jako podjętej z istotnym naruszeniem prawa. 

Na marginesie należy nadmienić, że zgodnie z § 2 pkt 5 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów, przyjętego 
uchwałąNr IV/20/2003 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lutego 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 82,  
poz. 1333 ze zm. ) nazwa organu wykonawczego gminy brzmi Burmistrz Miasta Człuchowa, a nie 
Burmistrz Miasta Człuchów. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje Radzie Miejskiej 
w Człuchowie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 
30 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 216



 

Wojewoda Pomorski 

Ryszard Stachurski
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