
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-V.4131.25.2014.JB 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 6 marca 2014 r. 

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

142 poz. 594 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 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

stwierdza się nieważność 

 

w całości uchwały nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Stare Polaszki. 

Uzasadnienie  

 W dniu 5 lutego 2014 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła uchwała nr XXXVIIII/218/2014 Rady 

Gminy Stara Kiszewa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentów wsi Stare Polaszki, podjęta na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 z późn. zm. – dalej „u.p.z.p.”) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona 

podjęta z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu, co, stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały 

w całości lub części. 

 W § 8 przedmiotowej uchwały Rada Gminy zawarła zapis, zgodnie z którym „uchwała wchodzi 

w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały”. W ocenie Wojewody Pomorskiego 

powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawie o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr.130 poz. 871). Przepis ten wskazuje, 

że w przypadku, gdy procedura planistyczna (podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) rozpoczęła się przed wejściem w życie wyżej 

wymienionej ustawy, stosuje się przepisy obowiązujące poprzednio. Ustawa zmieniająca weszła w życie 

21 października 2010 r. Ówczesne brzmienie art. 29 u.p.z.p. przewidywało, że uchwała „(…) obowiązuje od 

dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 

w dzienniku urzędowym województwa”. Z uwagi na treść powyższego przepisu, integralnym 

i obligatoryjnym elementem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest określenie momentu, w którym wchodzi ona w życie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 

nie może to nastąpić wcześniej niż po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Organ 

stanowiący musi więc wypowiedzieć się w sposób precyzyjny, kiedy uchwała wchodzi w życie, natomiast 

błędne oznaczenie tego terminu skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w całości, gdyż nie można 

przyjąć, że w przypadku określenia w uchwale krótszego okresu, mają zastosowanie przepisy ustawy 

przewidujące 30 dni od dnia publikacji. 
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Z treści uchwały oraz przedstawionej dokumentacji planistycznej wynika, że Rada Gminy Stara Kiszewa 

podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w dniu 30 października 2007 r. (uchwała nr XI/70/2007). Niniejsza uchwała stanowi pierwszy etap 

procedury planistycznej, którą kończy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w dniu 30 sierpnia 2013 r. Zgodnie zatem z wyżej powołanym art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do uchwalonego planu zastosowanie mają dotychczasowe 

przepisy u.p.z.p., przewidując tym samym okres 30 dni od publikacji 

w dzienniku urzędowym. Dokonując subsumcji stanu faktycznego ze stanem prawnym organ nadzoru uznał, 

że doszło do naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, co zgodnie 

z art. 28 ust. 1 u.p.z.p. powoduje nieważność uchwały w całości lub w części. 

Wobec powyższego Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały nr XXXVIII/218/2014 Rady 

Gminy Stara Kiszewa w całości. 

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 
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