
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-VI.4131.135.2013.IŁ     

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 29 października 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r.,poz.594 ze 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 ze zm. ) stwierdza się nieważność uchwały Nr 

XLIII/285/13 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć gmina 

Człuchów.  

Uzasadnienie  

W dniu 20 września 2013r. Rada Gminy Człuchów podjęła uchwałę Nr XLIII/285/13 w sprawie 

uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 

geodezyjnym Nieżywięć gmina Człuchów.  

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 

30 września 2013 r.  

W toku  badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że  Rada Gminy uchwalając wskazany 

wyżej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w jego  części graficznej przyjęła rysunek planu 

przesunięty w stosunku do podkładu geodezyjnego na którym został wykonany. Ponadto z treści uchwały 

wynika, że rysunek został wykonany w skali 1:1000. Po sprawdzeniu skali na załączniku graficznym 

uchwały stwierdzono, że został on wykonany w pomniejszeniu.  Tak więc skala  załącznika graficznego 

zadeklarowana w §1 ust.2 pkt 1 uchwały jest niezgodna ze skalą, w jakiej rzeczywiście został wykonany 

załącznik graficzny. Stanowi to naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm. ), przewidującego, że 

plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo 

w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym, a także jest sprzeczne z treścią § 5 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ( Dz.U. Nr 164, poz. 1587 ).  

Zgodnie z § 5 rozporządzenia projekt rysunku planu miejscowego sporządza się  

w formie rysunku na kopii mapy, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, zawierającej obszar objęty 

projektem planu miejscowego wraz z jego niezbędnym otoczeniem, zaś stosownie do  

§ 8 projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w czytelnej technice graficznej zapewniającej 

możliwość wyłożenia go do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym województwa, przy czym na projekcie tym stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające 

jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do 

projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.  

Ponadto zgodnie z treścią art. 20 ust.1 zd. drugie ustawy „część tekstowa planu stanowi treść uchwały, 

część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały”. Załącznik graficzny 

stanowi zatem integralną część uchwalonego aktu, co sprawia, że obowiązuje w brzmieniu i formie przyjętej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 listopada 2013 r.

Poz. 3756



przez radę gminy w chwili uchwalania planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego, a więc jego 

załącznika graficznego następuje jedynie w takim trybie, w jakim są one uchwalane (art.27 ustawy). 

Stwierdzić zatem należy, że przesunięcie rysunku w stosunku do podkładu geodezyjnego oraz wykonanie 

rysunku planu w nieprawidłowej skali stanowi naruszenie zasad  sporządzania planu, o którym mowa 

w art. 28 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

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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