
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.226.2013.KSŁ 

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 8 października 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 z późn. zm.) 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 

uchwały Nr XLII.442.2013 Rady Gminy Szemud z dnia 30 sierpnia 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 fragmentu 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 gmina 

Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Dobrzewino.  

Uzasadnienie  

W dniu 11 września 2013 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła w/w uchwała  

Nr XLII.442.2013 Rady Gminy Szemud wraz z dokumentacją prac planistycznych.  

Uchwała została podjęta m.in. na podstawie 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.),  

dalej: „ustawa”.  

W toku analizy zgodności z prawem uchwały organ nadzoru stwierdził, że granice obszaru objętego 

zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone  

w załączniku nr 1  do tej uchwały (załącznik graficzny) są niezgodne (nie pokrywają się) 

z granicami obszaru określonymi w załączniku graficznym do uchwały Nr LI/480/2010 Rady Gminy 

Szemud z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dobrzewino. Dodatkowe tereny 

obejmują część kart terenu oznaczonych symbolami 4.46.MN, 4.94.MU1, 4.1.KDZ oraz 4.132.ZKE. 

Zmiana planu miejscowego obejmuje zatem obszar większy niż określony w uchwale w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.  

W ocenie Wojewody Pomorskiego uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego 

wszczyna właściwy proces planistyczny oraz wyznacza - w załączniku graficznym - granice obszaru, 

jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu, a zatem określa granice przyszłych działań 

planistycznych. Ponadto jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach „ uchwała 

o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie tylko inicjuje procedurę planistyczną, ale wyznacza 

również zakres planu miejscowego w granicach określonych w załączniku do tej uchwały i z tego też 

względu kształtuje ona przebieg dalszej procedury planistycznej. W uchwale w sprawie planu miejscowego 

dokonywana jest identyfikacja obszaru objętego zamiarem uregulowania przeznaczenia terenu oraz 

określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Jeśli więc w toku sporządzania planu miejscowego 

wyniknęłaby potrzeba zmiany przebiegu granic tego obszaru, wówczas konieczne jest skorygowanie uchwały 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 października 2013 r.

Poz. 3529



o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu w odpowiednim trybie. W przeciwnym razie, 

uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rada gminy ma obowiązek zachowania 

granic obszarów, które zostały wyznaczone we wskazanej uchwale” (zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 

16 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Gl 607/11).  

W tym miejscu należy również wskazać na treść art. 14 ust. 2  ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), z którego 

wynika, że załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przedstawia granice obszaru objętego projektem planu, a jego funkcją 

jest jednoznaczne wskazanie granic przyszłego planu. Powyższy przepis rozumieć należy w ten sposób, że 

to wstępne ustalenie granic obszaru objętego planem lub jego zmianą jest wiążące w dalszej części 

procedury uchwalania planu (vide: wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 września 2010 r. sygn. akt II SA/Łd 

759/10, wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OSK 301/12).  

Stosownie do dyspozycji wynikającej z  art. 28 ust. 1  ustawy naruszenie zasad sporządzania planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym 

zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Regulacja ta wprowadza zatem trzy rodzaje naruszeń, które powodują nieważność planu 

zagospodarowania przestrzennego. Jest to naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne 

naruszenie trybu sporządzania planu oraz naruszenie właściwości organów w tym zakresie. Należy przy tym 

wskazać, że jedynie w przypadku trybu sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego ustawodawca 

postanowił, że naruszenie powodujące nieważność planu musi mieć charakter istotny. Brak takiej gradacji 

naruszeń w przypadku naruszenia zasad sporządzania planu powoduje, że konieczność uznania planu za 

nieważny w całości lub w części będzie powodowało każde naruszenie zasad jego sporządzania. Nakłada to 

zatem na organ nadzoru obowiązek podjęcia określonego działania, czyli doprowadzenia do 

wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego aktu prawnego.  

Wobec powyższego organ nadzoru stwierdził, że przedstawione uchybienie stanowi naruszenie zasad 

sporządzania planu, co zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości.  

Na marginesie należy również stwierdzić, że Rada Gminy Szemud w § 1  kwestionowanej uchwały 

błędnie określiła zakres zmiany planu miejscowego poprzez wskazanie,,uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującą dz. Nr 121/2, o pow. ok. 0,45 ha we wsi Dobrzewino”. 

Z załącznika graficznego natomiast do uchwały Rady Gminy jednoznacznie wynika, że obszar objęty 

zmianą planu miejscowego jest większy niż 0,45 ha i obejmuje nie tylko działkę 121/2. Ponadto 

niewłaściwie również wskazano w § 2  pkt 3  uchwały skalę załącznika graficznego deklarując skalę 1:2000 

gdy z załącznika nr 1  do uchwały zmieniającej plan miejscowy wynika, że został on sporządzony w skali 

1:1000. Powyższe nieścisłości winny zatem zostać usunięte.  

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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