
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-VI.4131.130.2013.IŁ
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 15 października 2013 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1  i 3  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm. ) stwierdza się nieważność uchwały nr 40.XLIII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 
10 września 2013r. w sprawie interpretacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Parku Przemysłowego” w miejscowości Cierznie dla obszaru oznaczonego symbolami : 22 P,S,B i 23 P,S,B. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 16 września 2013 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła wyżej wymieniona uchwała Rady 
Miejskiej w Debrznie . 

W § 1  przedmiotowej uchwały Rada Miejska postanowiła, że dopuszcza się lokalizację odnawialnego 
źródła energii na obszarach oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Park 
Przemysłowy” w miejscowości Cierznie symbolami : 22 P,S,B i 23 P,S,B o treści jak w załączniku do 
uchwały. 

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada Miejska przywołała art. 18 ust. 1  ustawy 
o samorządzie gminnym, który stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające 
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

W ocenie organu nadzoru powyższy przepis nie może stanowić podstawy prawnej do podjęcia 
przedmiotowej uchwały, gdyż ogólna kompetencja rady gminy w sprawach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wynika wprost z art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy o samorządzie gminnym, zaś 
szczegółowy zakres kompetencji rady gminy w tej materii został określony przepisami ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm). 
Stwierdzić należy, że przepisy powyższej ustawy nie przewidują możliwości dokonywania wykładni 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odrębną uchwałą Rady Gminy. 

Działanie to pozostaje w sprzeczności z art. 7  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym, ze 
organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, że każde działanie 
organów władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie, określającym 
kompetencje, zadania i tryb postępowania – a tym samym dopuszczalne granice ich działalności. Tych 
warunków kwestionowana uchwała nie spełnia. 

W związku z powyższym należało stwierdzić nieważność wskazanej wyżej uchwały nr 40.XLIII.2013 
Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 10 września 2013r. jako podjętej z istotnym naruszeniem prawa. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 października 2013 r.

Poz. 3570



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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