
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-V.4131.71.2014.KG 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594) 

stwierdza się nieważność 

§ 10. uchwały nr L/1119/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście 

Gdańsku w zakresie słów „z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały”. 

Uzasadnienie  

W dniu 3 kwietnia 2014 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła uchwała nr L/1119/14 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku, podjęta na podstawie 

art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647 z późn. zm. – dalej jako: „u.p.z.p.”) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym. 

W wyniku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała – 

w zakresie § 10 w części dotyczącej słów „z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwały” - została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 29 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 8 u.p.z.p. oraz 

art. 34 ust. 1 u.p.z.p. 

W treści § 10 przedmiotowej uchwały Rada Miasta przyjęła, że „uchwała wchodzi w życie z upływem 

14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 9, który 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały”. Jak wynika zaś z § 9 analizowanej uchwały, we fragmencie 

objętym granicami omawianego planu miejscowego, traci moc uchwała nr XLIV/1327/2002 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 24 stycznia 2002 r. (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – Strzyża 

II – Oliwa w mieście Gdańsku). 

Zgodnie z treścią art. 29 u.p.z.p. „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”. Przepis ten należy interpretować w powiązaniu 

z regułami ogłaszania aktów prawa miejscowego określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 

1172 z późn. zm.). Stosownie do w/w przepisów organ uchwałodawczy wyznacza termin wejścia w życie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie krótszy jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia 

planu miejscowego w dzienniku urzędowym województwa (zob. Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzennego. Komentarz, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011). Jak wynika natomiast z analizowanej 

uchwały Rada Miasta wprowadziła zapis, na mocy którego jedno z ustaleń planu (dotyczące utraty mocy 

obowiązującej przez poprzedni plan) wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Wyraźnie wskazać 

należy, że ustawodawca nie przewidział wyjątków w zakresie sposobu ogłaszania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązywania terminów towarzyszących wejściu w życie 
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wszystkich jego postanowień. Podkreślić zatem należy, że żaden przepis prawny nie pozwala Radzie Miasta 

Gdańska na wprowadzenie kwestionowanego zapisu. 

Dodatkowo przywołać należy art. 34 ust. 1 u.p.z.p., który stanowi, że „wejście w życie planu 

miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub 

ich części odnoszących się do objętego nim terenu”. Przepis ten zawiera w sobie klauzulę derogacyjną rangi 

ustawowej, na podstawie której z chwilą wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego 

traci moc obowiązującą dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego odnoszący się do tego 

samego terenu. Przyjęcie zatem przez Radę Miasta kwestionowanego zapisu ( powodującego, że poprzedni 

plan utraci moc obowiązującą wcześniej niż wejdzie w życie nowy plan miejscowy), stanowi naruszenie 

wskazanego wyżej art. 34 ust. 1 u.p.z.p., które należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa. 

Z powyższych względów organ nadzoru stwierdził nieważność § 10 uchwały nr L/1119/14 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 27 marca 2014 r. w zakresie słów „z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwały”. 

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 

  

 

wz. Wojewody Pomorskiego 

Wicewojewoda Pomorski 

 

 

Michał Owczarczak 
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