
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.103.2014 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r.,poz. 594 ze zm.) 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Rady Gminy w Tryńczy Nr XLV/351/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia 

zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Usługi – Budownictwo Mieszkaniowe 

w Tryńczy”. 

UZASADNIENIE 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Tryńcza dokonała zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „ Usługi – Budownictwo Mieszkaniowe w Tryńczy”. 

W podstawie prawnej uchwały powołano przepis art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ) i art. 20 ust. 1, art. 27 oraz art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647-j.t 

z późn. zm.). Przeprowadzona przez organ nadzoru ocena przedmiotowej uchwały wykazała, że została ona 

podjęta z naruszeniem prawa. W wyniku wnikliwej analizy uchwały stwierdzono, bowiem że w ramach 

prowadzonej przez Wójta Gminy Tryńcza procedury planistycznej, po wyłożeniu projektu zmiany planu 

do publicznego wglądu, zostały złożone do w/w projektu uwagi przez niektórych właścicieli gruntów objętych 

granicami opracowania planu. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji planistycznej, wskutek uwzględnienia 

uwagi złożonej do wyłożonego projektu planu, została dokonana jego zmiana w zakresie zmniejszenia 

nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi KD1. Ponadto skutkiem powyższej zmiany było takie przesunięcie 

linii rozgraniczających drogi KD1 w projekcie planu, aby została spełniona treść zgłoszonej uwagi, 

co spowodowało w rezultacie przesunięcie drogi o kilka metrów w inne miejsce. Dodatkowo w trakcie 

procedury planistycznej zmniejszono linię zabudowy ustaloną od drogi krajowej, oznaczonej w zmianie planu 

symbolem KDG. Pomimo wprowadzenia powyższych zmian, projekt zmiany planu nie został ponownie 

uzgodniony z właściwym zarządcą drogi (w tym wypadku Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych), jak również 

nie został ponownie wyłożony do wglądu publicznego, celem umożliwienia wszystkim zainteresowanym 

osobom fizycznym i prawnym wnoszenia do niego uwag, i tylko w wersji z naniesionymi zmianami został 

uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza. W ocenie organu nadzoru takie działanie rady gminy stanowi istotne 

naruszenie prawa, w szczególności zasad sporządzania planu miejscowego, albowiem nie jest właściwe 

dokonanie tak istotnych zmian w projekcie planu, bez ponowienia w niezbędnym zakresie procedury 

planistycznej stosownie do treści art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a ponadto narusza interes osób trzecich, którzy pozbawieni zostają możliwości zapoznania się 

z proponowanymi zmianami planu i możliwością składania do niego uwag. W tym miejscu należy podkreślić, 

iż w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i jego zmiany, rada 

gminy zgodnie z brzmieniem art. 28 cyt. wyżej ustawy, musi kierować się zasadami sporządzania planu 

miejscowego, określonymi w tej ustawie. Mieć na uwadze należy, że procedura planistyczna jest procedurą 

sformalizowaną, wyznaczającą zakres i kolejność czynności wymaganych ustawowo przy sporządzaniu planu 
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miejscowego jak też jego zmiany. I tak zgodnie z brzmieniem art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym procedura powyższa obejmuje: ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

planu, etap składania wniosków do planu i ich rozpatrzenia przez organ sporządzający plan, wystąpienia 

o opinię do wskazanych w ustawie podmiotów, uzgodnienia projektu planu z organami wymienionymi 

w ustawie, wprowadzenia ewentualnych zmian w sporządzanym projekcie planu, wyłożenia planu 

do publicznego wglądu, dyskusję publiczną, etap zgłaszania uwag do projektu planu i etap kończący procedurę 

tj. ostateczne rozstrzygnięcie przez radę gminy w formie uchwalonego planu. Sformalizowane również 

w zakresie chronologii podejmowanych działań uregulowanie ustawowe procesu uchwalania planu 

miejscowego przez radę gminy, prowadzi do wniosku, że w szczególny sposób należy dbać o przestrzeganie 

tych mechanizmów, albowiem pominięcie któregokolwiek z nich może skutkować sankcją nieważności 

uchwały, zaś po stronie organów gminy rodzi obowiązek rygorystycznego przestrzegania ustawowo 

określonych zasad sporządzania planu miejscowego również w przypadku uchwalania jego zmiany. Zdaniem 

organu nadzoru, niezgodne z prawem jest uchwalenie planu ( zmiany planu), z pominięciem którejkolwiek 

z zasad obowiązujących w prowadzonej przez organy gminy procedurze planistycznej, jak uczyniła to Rada 

Gminy Tryńcza przy podejmowaniu uchwały Nr XLV/351/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie 

uchwalenia zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Usługi – Budownictwo 

Mieszkaniowe w Tryńczy”. Z tych też względów, organ nadzoru oceniając powyższą uchwałę pod kątem jej 

zgodności z prawem, uznał że zmiana planu nią uchwalona została dokonana z naruszeniem zasad sporządzania 

planu miejscowego, o których mowa w art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, dlatego stwierdził jej nieważność. 

Dodatkowo, zwracam uwagę na następujące nieprawidłowości w przedmiotowej uchwale: 

1) na rysunku zmiany planu znajdują się oznaczenia: 1MN i 2MN, natomiast w treści uchwały występują 

oznaczenia – MN1, MN2, 

2) zauważam również nieprawidłowości w treści uchwały odnoszące się do uwzględnienia ustaleń 

zawartych we wcześniejszych paragrafach, m.in. uwaga odnosi się do §3 ust. 3 pkt 1 i 2, §4 ust. 9, §5 ust. 9, 

§6 ust. 7, co może wpłynąć na nieprawidłowe korzystanie z planu, 

3) jednocześnie zauważam niejasności w §4 ust. 3 pkt 3, §5 ust. 3 pkt 2 oraz §3 ust. 3 pkt 1 i 2, ponieważ 

odnoszą się do warunków zawartych w uchwale, które jednak nie wiadomo, gdzie zostały umieszczone. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy 

w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A w terminie 30 dni od jego otrzymania . 

  

 

z up. WOJEWODY 

PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 
 

Janusz Olech 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Tryńcza 

2. Przewodniczący Rady Gminy w Tryńczy 
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