
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.462.2013 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 23 października 2013 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXV/169/13 Rady Gminy Miłki 

z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek nr 2/66 i 2/67 w miejscowości Ruda obręb geodezyjny Staświny. 

UZASADNIENIE:  

Rada Gminy Miłki, powołując się m.in. na art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm./ uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/66 i 2/67 w miejscowości Ruda obręb geodezyjny Staświny.  

W § 27 postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Zapis ten pozostaje w sprzeczności z art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie 

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

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U z 2010 r, Nr 130, poz. 871/, która weszła w życie 

w dniu 21 października 2010 roku. .  

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej „ do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało 

zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe”. Uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/66 i 2/67 

w miejscowości Ruda obręb geodezyjny Staświny Nr XXII/138/2008, Rada Gminy Miłki podjęła w dniu 

24 czerwca 2008 r. natomiast procedura planistyczna zakończona została w dniu 30 sierpnia 2013 roku 

kwestionowaną uchwałą.  

Zatem Rada Gminy Miłki określając termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały winna zastosować 

przepis art. 29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym  

przed 21 października 2010 r. wedle, którego uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego 

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

ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.  

Tym samym przedmiotowa uchwała powinna wejść w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia 

w dzienniku urzędowym województwa.  

Wobec braku zastosowania w przedmiotowej uchwale właściwego terminu jej wejścia w życie organ 

nadzoru zmuszony był orzec jak w sentencji.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 listopada 2013 r.

Poz. 3160



Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

  

 z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Jan Maścianica 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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