
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.189.2013.WD  

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594) 

    stwierdza się nieważność 

uchwały nr XXXVIII/380/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.dotyczącej uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, 

Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, 

Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud 

dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7.  

Uzasadnienie  

W dniu 23 maja 2013 r. Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę nr XXXVIII/380/2013 w sprawie zmiany 

uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.dotyczącej uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, 

Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, 

Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, 

Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7.  

Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 2 lipca 2013r.  

W § 5 uchwały zapisano, że „uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego”. W ocenie Wojewody Pomorskiego zapis taki narusza 

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) – dalej jako: „ustawa”, który stanowi, że „do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany 

planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się 

przepisy dotychczasowe”. Ustawa weszła w życie 21 października 2010 r.  

Z treści uchwały Rady Gminy Szemud oraz z dokumentacji prac planistycznych wynika, że uchwała 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została 

podjęta 27 kwietnia 2009 r. ( uchwała nr XXXII/296/2009 ). Uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nastąpiło natomiast 23 maja 2013 r. Zgodnie zatem z przywołanym 

art. 4 ust. 2 ustawy do uchwalonego planu mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to również przepisów o wejściu w życie planu miejscowego. 

Wobec powyższego uchwalony plan miejscowy powinien wejść w życie w terminie określonym 

w art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu w brzmieniu przed jej zmianą, czyli nie wcześniej 

niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r.

Poz. 3061



W opinii organu nadzoru, uznając powyższe uchybienie za istotne naruszenie prawa, należy stwierdzić 

nieważność uchwały Rady Gminy Szemud w całości.  

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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