
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.279.2013.JS  

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 2013 roku 

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 

uchwały Nr XXVII/283/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko.  

Uzasadnienie  

W dniu 10 września 2013 r. Rada Gminy Stężyca podjęła uchwałę Nr XXVII/283/2013 w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko.  

Uchwała została podjęta m.in. na podstawie art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) – dalej: „ u.p.z.p”.  

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 

3  października 2013 r.  

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

została podjęta z naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego.  

W pierwszej kolejności wskazać należy, że plan miejscowy uchwalony przedmiotową uchwałą jest 

niezgodny ze studium Gminy Stężyca uchwalonym w dniu 21 czerwca 2005 roku uchwałą nr 

XXXV/355/2005 Rady Gminy Stężyca w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca. Niezgodność ta polega na tym, że część terenów 

przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, w studium przeznaczona jest na inne 

cele.  

W wyrysie ze studium widoczne jest, że teren odpowiadający północnej (co najmniej) części strefy 011-MN 

i całej strefie 008-MN na rysunku planu, nie znajduje się w obszarze „ predysponowanym do lokalizacji 

funkcji mieszkaniowej” . Częściowo obszar ten oznaczony jest w studium jako obszar „ zainwestowania 

istniejącego oraz zdeterminowania planistycznego”, co nie budzi zastrzeżeń organ nadzoru, jako że zgodnie 

z zapisem zawartym w rozdziale studium zatytułowanym „ kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

oraz w przeznaczeniu terenów”, na terenach zdeterminowanych planistycznie dopuszcza się lokalizację 

nowej zabudowy w zależności od potrzeb (str. 53 studium). Częściowo jednak wskazany obszar został 

w studium przeznaczony na teren leśny. Przeznaczenie w planie miejscowym terenu leśnego na funkcję 

mieszkaniową świadczy już o rażącej niezgodności ze studium. Pozostały obszar studium odpowiadający 

północnej część strefy 011-MN i strefie 008-MN oznaczony jest kolorem białym, niewyjaśnionym 

w legendzie. Nie można jednak, zdaniem organu nadzoru wywodzić z tego, że teren oznaczony kolorem 

białym może zostać swobodnie zagospodarowany w planie miejscowym. Takie stanowisko jest uzasadnione 

tym bardziej, że najprawdopodobniej tereny oznaczone kolorem białym są terenami rolnymi i to 

z istniejącym siedliskiem we wschodniej części terenu 008-MN. Zarzucana planowi miejscowemu Gminy 
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Stężyca niezgodność ze studium stanowi naruszenie art. 9  ust. 4, art. 15 ust. 1  oraz art. 20 ust. 1  u.p.z.p., 

z których wynika, że plan miejscowy powinien być zgodny ze studium. Organ nadzoru wskazuje w tym 

miejscu, że do przedmiotowej uchwały stosuje się art. 20 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym przed 

nowelizacją tego unormowania, wprowadzoną ustawą 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), zmieniającą ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dniem 21 października 2010 r., która w art. 1  pkt 6  nadała nowe brzmienie 

art. 20 ust. 1  u.p.z.p. poprzez zastąpienie wyrażenia „ zgodności planu ze studium” słowami „ nie narusza 

ustaleń studium”. Na mocy art. 4  ust. 2  ustawy nowelizującej - do procedur planistycznych 

niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że 

przedmiotowy plan miejscowy winien być zgodny z ustaleniami studium. Nie wystarczy tym samym, że 

nie będzie on naruszał studium. Na poparcie stanowiska organu nadzoru co do niezgodności planu objętego 

rozstrzygnięciem nadzorczym ze studium warto przytoczyć fragment uzasadnienia wyroku WSA 

w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 roku: „ przeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową z usługami 

nieuciążliwymi terenów określonych w studium jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej 

spod zabudowy oraz obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także lasy pozostaje w sprzeczności 

z dyspozycją art. 9  ust. 4  ustawy p.z.p. Mianowicie obszary zakwalifikowane w studium jako rolnicza 

przestrzeń produkcyjna (niezależnie czy z prawem zabudowy czy bez tego prawa), czy też jako las nie mogą 

być uznane za tożsame z zabudową mieszkaniową.” (zob. wyrok WSA w Warszawie  

z dn. 28.02.2013 r., IV SA/Wa 2595/12).  

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że wyrys ze studium uniemożliwia, co do części obszarów 

(063-ZK, 037-MN), stwierdzenie czy funkcja ustalona w planie nie narusza ustaleń studium. Czerwone linie 

wyznaczające granice stref objętych zmianą zasłaniają bowiem w całości obszary, o których mowa wyżej. 

Skoro wyrys nie pełni swojej podstawowej funkcji, jaką jest umożliwienie oceny zgodności ze studium, to 

zasadne jest przyjęcie, że zamieszczenie tego rodzaju wyrysu stanowi naruszenie § 7  pkt 1  rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), zgodnie z którym „ Projekt 

rysunku planu miejscowego powinien zawierać: 1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu 

miejscowego”.  

W dalszej kolejności podnieść należy, że stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, 

o której mowa w art. 36 ust. 4  u.p.z.p. określono w pkt 12 drugiej karty terenu (nr 008, 011, 037, 065) 

uchwały w wysokości 15 % „ dla nowych terenów inwestycyjnych”, czym naruszono art. 15 ust. 2  pkt 

12 u.p.z.p., zgodnie z którym: „ w planie miejscowym określa się obowiązkowo: (…) 12) stawki procentowe, 

na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.” Ponieważ karta terenu, w której 

znajduje się kwestionowany zapis dotyczy czterech jednostek urbanistycznych (008, 011, 037, 065), 

a w żadnej z nich nie wyodrębniono obszaru „ nowych terenów inwestycyjnych”, to nie sposób stwierdzić, 

których obszarów stawka procentowa dotyczy. Z wyjaśnień udzielonych organowi nadzoru wynika, że Wójt 

Gminy Stężyca za obszary „ nowych terenów inwestycyjnych” uważa wszystkie tereny niezainwestowane 

(niezabudowane). Wyjaśnienie takie jest niesatysfakcjonujące z tego przede wszystkim względu, że organ 

nadzoru prezentuje pogląd prawny, zgodnie z którym za ustalenie stawki, o której mowa w art. 15 ust. 2  pkt 

12 u.p.z.p., uważa się wskazanie wprost w planie miejscowym terenów objętych daną stawką. W uchwale 

Rady Gminy Stężyca zidentyfikowanie tych terenów wymaga tymczasem dodatkowych zabiegów 

interpretacyjnych polegających na badaniu spełnienia przez dany teren przyjętego kryterium (musi on 

stanowić nowy teren inwestycyjny). Zapatrywanie takie swoje źródło znajduje w celowościowej wykładni 

art. 15 ust. 2  pkt 12 u.p.z.p., nakazującej przyjąć, że adresaci norm prawnych nie powinni mieć 

wątpliwości, czy nieruchomość stanowiąca ich własność objęta jest opłatą. Ten tok rozumowania zdaje się 

być podzielany w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 

14 kwietnia 2011 r. sąd w uzasadnieniu wywiódł, że sformułowanie: „ w planie miejscowym określa się 

obowiązkowo” nakłada na radę gminy obowiązek określenia wysokości stawki procentowej dla każdego 

przewidzianego w planie przeznaczenia terenu (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 14.04.2011 r., II 

SA/Wr 53/11).  

Ponadto, nie może ujść uwadze, że skoro stawkę określono dla „ nowych terenów inwestycyjnych”, to 

nie określono jej dla pozostałych terenów, co należy uznać za niewypełnienie delegacji ustawowej 

ustanowionej w wyżej przywołanym już art. 15 ust. 2  pkt 12 u.p.z.p.  
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Już tylko na marginesie wskazać należy, że w przedłożonym organowi nadzoru dokumencie 

zatytułowanym jako załącznik graficzny nr 1  do uchwały nie uzupełniono opisu dotyczącego numeru 

uchwały i daty jej uchwalenia. Tymczasem organ nadzoru jest zobligowany do sprawdzenia zgodności 

z prawem uchwały na podstawie egzemplarza przedłożonego mu przez wójta gminy na podstawie 

art. 20 ust. 2  u.p.z.p. Z przedłożonego przez Wójta Gminy Stężyca egzemplarza uchwały nie sposób 

wyprowadzić pewnego wniosku, że zawiera on załącznik graficzny. Wskazany brak stanowi, zdaniem 

organu nadzoru, naruszenie art. 20 ust. 1  zd. drugie u.p.z.p., zgodnie z którym część tekstowa planu stanowi 

treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki  

do uchwały. Przepis ten oznacza, że załącznik graficzny jest obligatoryjnym elementem uchwały. Skoro zaś 

z treści dokumentu zatytułowanego jako załącznik graficzny nr 1  nie wynika, że jest on załącznikiem do 

badanej uchwały, uzasadnione jest przyjęcie, że załącznika nie uchwalono i tym samym nie wypełniono 

dyspozycji przywołanego przepisu.  

W niniejszej sytuacji należało stwierdzić nieważność uchwały.  

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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