
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.168.2013.KG 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 18 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) 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 

§ 3. uchwały nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud 

z dnia 25 października 2006 r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, 

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

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

dotyczącej fragmentów wsi Szemud w zakresie kart terenu oznaczonych symbolami 1.1 U i 1.3 KDW.  

Uzasadnienie  

W dniu 23 maja 2013 r. Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę nr XXXVIII/383/2013 w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady 

Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, 

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

Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, 

Warzno, Zęblewo gm. Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Szemud.  

Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 19 czerwca 2013r.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)„plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że 

nie narusza on ustaleń studium”. Z przepisem tym koresponduje treść art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że „wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza 

projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz 

z przepisami odrębnymi”. Z przywołanych przepisów wynika, że ustalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organu wykonawczego przy sporządzaniu 

projektu planu miejscowego, mimo że studium nie jest aktem prawa miejscowego ( art. 9 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W doktrynie przyjmuje się, że studium stanowi 

podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, a określone w nim zasady muszą być respektowane w toku dalszych procedur 

planistycznych.  Tymczasem w analizowanym planie miejscowym teren określony symbolem 1.1 

U (przeznaczenie -  usługi) oraz 1.3 KDW (przeznaczenie - ulica wewnętrzna) jest w studium określony 

jako „lasy”. Ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia terenu innego niż zostało to określone 

w studium oznacza, że plan taki w zakresie, w jakim jego ustalenia odbiegają od ustaleń studium narusza 

obowiązujący porządek prawny, w szczególności art. 9 ust. 4 , art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co należy kwalifikować jako naruszenie zasad 
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sporządzania planu. To z kolei, zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 28 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Należy również wskazać, że postanowienia uchwały naruszają przepis art. 17 pkt 6  

lit. „c” ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. 

zm.) poprzez brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne.  

Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

,,przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której 

mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym 

w trybie określonym w przepisach o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym”. Z ust. 2 cytowanego przepisu wynika, że możliwość zmiany 

przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego organu, po 

uzyskaniu opinii izby rolniczej. Dokumentacja planistyczna doręczona organowi nadzoru wraz z uchwałą 

nie zawiera wymaganej prawem zgody.  

Wyżej wskazane uchybienia stanowią naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego (niezgodność 

planu miejscowego ze studium) oraz istotne naruszenie trybu jego  sporządzania (brak zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne), co zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.  

Wobec powyższego Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność § 3 uchwały Rady Gminy Szemud 

w zakresie kart terenu oznaczonych symbolami 1.1 U i 1.3 KDW.  

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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