
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG-III.4130.62.2013 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

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

594) w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr 17/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie.  

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 15 maja 2013r. Rada Miejska w Suchedniowie podjęła uchwałę Nr 17/III/2013 w sprawie 

zmiany Nr 1  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie.  

W dniu 17 czerwca 2013r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do 

przedłożonego do uchwały zarzutu.  

Pismem z dnia 20 czerwca 2013r., znak: RM.0004.36.2013 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Suchedniowie złożył wyjaśnienia odnoszące się do stwierdzonej przez organ nadzoru nieprawidłowości.  

Przedmiotowa uchwała opiniowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonych 

wyjaśnień organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała narusza art. 27 ustawy poprzez uchwalenie 

przedmiotowej zmiany planu bez przeprowadzenia procedury sporządzania planu miejscowego.  

Zgodnie z art. 27 ustawy zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim on jest 

uchwalany.  

Zmianę Nr 1  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie 

uchwalono uchwałą Nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. Następnie zmiana 

tego planu została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 

2013r., poz.1991 i zaczęła obowiązywać od dnia 11 maja 2013r.  

Wojewoda oceniając pod względem prawnym uchwałę Nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie, 

wystosował pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2013r.  

IG-III.4130.29.2013 w sprawie wyeliminowania z uchwały błędów, które stanowiły nieistotne naruszenie 

prawa.  

Wobec powyższego należało dokonać zmiany uchwały Nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie 

z dnia 25 marca 2013r. ściśle odnoszącej się wad określonych w ww. piśmie Wojewody.  
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Natomiast Rada Miejska w Suchedniowie uchwałą Nr 17/III/2013 z dnia 15 maja 2013r. uchwaliła 

powtórnie tę samą zmianę planu miejscowego (która obowiązuje od 11 maja 2013r.) wraz 

z uwzględnieniem zmian wynikających z pisma Wojewody, przy czym nie dokonano żadnych czynności 

dot. procedury sporządzania zmiany planu określonych w ustawie.  

Należy podkreślić że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje możliwości 

ponownego uchwalenia tego samego planu w ramach kontynuacji procesu planistycznego. Uchwała 

o uchwaleniu planu miejscowego, w tym przypadku uchwała Nr 8/II/2013, kończy proces planistyczny.  

Również z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie zawartych w piśmie z dnia 

20 czerwca 2013r. wynika, że „omyłkowo sporządzono projekt całościowej uchwały dotyczącej 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący niejako kompleksowy tekst jednolity, 

zamiast podjąć uchwałę ograniczoną jedynie do usunięcia nieprawidłowości nie stanowiących istotnego 

naruszenia prawa”.  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób 

istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały. Organ 

nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 

30 dni od daty jego doręczenia. 

  

  

 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

 

Bożentyna Pałka-Koruba 
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