
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.1.2014.SA 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 2 stycznia 2014 r. 

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

poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-

SULECHÓWKO. 

Uzasadnienie  

W dniu 29 listopada 2013 r. Rada Gminy Malechowo podjęła uchwałę Nr XXXI/325/2013 w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-

SULECHÓWKO. 

W podstawie prawnej kwestionowanej uchwały organ stanowiący Gminy Malechowo powołał art. 20 ust. 1 

ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), 

zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, 

rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść 

uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Na podstawie cyt. 

regulacji Rada Gminy miała kompetencję do podjęcia przedmiotowej uchwały, co nie budzi wątpliwości orga-

nu nadzoru. Jednakże - zdaniem organu nadzoru – niniejsza uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem 

prawa.  

Z treści art. 20 ust. 2 cyt. wyżej ustawy wynika, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawia wojewo-

dzie uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny 

ich zgodności z przepisami prawnymi. 

Dokumentację planistyczną stanowią, zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

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

strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), dokumenty potwierdzające wykonanie czynności określonych w art. 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z treścią art. 17 pkt 6 lit. b tiret szóste ww. aktu wójt (burmistrz, prezydent miasta) po podjęciu 

przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno występuje o uzgodnie-

nie projektu planu z właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górni-

czych.  
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W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, iż na obszarze objętym postanowieniami kwestionowanej 

uchwały znajdują się tereny górnicze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.). W konsekwencji projekt miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego winien zostać uzgodniony z organem nadzoru górniczego.  

Tymczasem, w toku postępowania nadzorczego prowadzonego w przedmiocie uchwały Nr XXXI/325/2013 

stwierdzono, że w dokumentacji prac planistycznych brak jest dokumentu potwierdzającego uzgodnienie planu 

z tymże organem w zakresie terenów górniczych. Powyższe znajduje również potwierdzenie w wyjaśnieniach 

Wójta Gminy Malechowo przesłanych pismem z dnia 24 grudnia 2013 r., znak: RR.IV.671.3.09.13.  

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że z przywołanej wyżej regulacji art. 17 pkt 6 lit. b tiret szóste ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż uzgodnienie projektu planu obejmującego swoim 

zasięgiem tereny górnicze z ww. organem stanowi konieczny element postępowania zmierzającego do podjęcia 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w przedmiocie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego. Norma z niego wynikająca ma bowiem charakter bezwzględnie obowiązujący. 

Tym samym, brak wymaganej opinii stanowi naruszenie przepisów regulujących procedurę podejmowania 

uchwał, a zatem powoduje wadę przewidzianą w art. 28 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym naruszenie 

zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naru-

szenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. 

Tak rygorystyczne rozwiązanie wprowadzone przez ustawodawcę, nie pozostawia organom nadzoru sfery swo-

bodnego uznania nawet co do stopnia występującego naruszenia prawa w stosunku do okoliczności mających 

miejsce w analizowanym przypadku.  

W związku z powyższym stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/325/2013 Rady Gminy Malechowo 

z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji 

kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO-SULECHÓWKO, jest konieczne i w pełni uzasadnione.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Woje-

wody Zachodniopomorskiego. 

 

 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI 

 

Marcin Zydorowicz 
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