
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.164.2014 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2014 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 ORN.0007.49.2014 Rady 

Miejskiej w Olecku z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani 

przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, w części: 

- § 6 ust. 2 

- § 6 ust. 3 w zakresie sformułowania „w miejscu również wskazanym w projekcie budowlanym 

uzgodnionym z operatorem sieci”. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie Rada Miejska w Olecku powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 64, z późn. zm.) uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2, zwany 

dalej planem. 

Zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała, we wskazanym w sentencji zakresie, rażąco narusza 

prawo. 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 3 ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Norma zawarta w art. 20 ust. l tej 

ustawy, 

wskazuje zaś radę gminy, jako organ właściwy do uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego. Z powyższego wynika, iż rada gminy jest organem właściwym do określania zasad 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie istnieje przepis upoważniający do przeniesienia 

choćby części tej kompetencji na inny organ bądź podmiot. Rada gminy nie może także upoważniać 

kogokolwiek do decydowania czy określone (projektowane) rozwiązania inwestycyjne odpowiadają ustalonym 

przez nią w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasadom, czy też uzależniać sposób 

zagospodarowania terenów od późniejszych uzgodnień oraz warunków ustalanych jednostronnie przez 

podmioty trzecie, biorące udział w procesie realizacji inwestycji. (Podobnie orzekły Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. sygn. II OSK 124/11 oraz Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 14 września 2007r. sygn akt II SA/Kr 559/07). Dlatego też 

zapisy § 6 ust. 2 i § 6 ust. 3 planu stanowiące, iż szczegółowe usytuowanie urządzeń do zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzenia ścieków rozwiązane zostanie na etapie projektu budowlanego (§ 6 ust. 2) a także 

dopuszczające budowę podwieszonego transformatora w miejscu również wskazanym w projekcie 

budowlanym uzgodnionym z operatorem sieci, należy wyeliminować z obrotu prawnego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 lipca 2014 r.

Poz. 2689



Powyższe działania organów gminy wyczerpały dyspozycję art. 28 ust l ww. ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie, z którym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania,  także naruszenie właściwości organów w tym 

zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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