
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.128.2013.WD  

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 29 maja 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 XXXI/39/13 Rady Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Smolno w gminie Puck.  

Uzasadnienie  

W dniu 2  maja 2013 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła wyżej wymieniona uchwała Rady Gminy 

Puck wraz z dokumentacją planistyczną. Organ nadzoru przeprowadził analizę treści badanej uchwały wraz 

z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną.  

W toku kontroli zgodności z prawem powyższej uchwały organ nadzoru stwierdził,  

że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.  

Dokonana przez organ nadzoru analiza powyższej uchwały wykazała, że w treści załącznika nr 2  ( 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi SMOLNO w gminie PUCK ) brak informacji o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 23 stycznia 2013 r. do 

18 lutego 2013 r. Natomiast z dokumentów zawartych w dokumentacji planistycznej m.in. z treści 

postanowienia Wójta Gminy Puck z dnia 19 marca 2013 r. wynika, że do projektu planu zostało 

wniesionych siedem pism z uwagami.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

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, zapisanych 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. Z dyspozycji powołanego 

przepisu wynika, że uchwalony plan miejscowy powinien w załączniku zawierać informację o sposobie 

rozpatrzenia przez organ stanowiący gminy uwag zgłoszonych do projektu planu. Tymczasem z treści 

załącznika nr 2  do powyższej uchwały wynika, że zostały w nim ujęte jedynie rozstrzygnięcia odnośnie 

uwag zgłoszonych do trzech wcześniejszych wyłożeń projektu planu. Z treści załącznika nr 2  do omawianej 

uchwały nie wynika natomiast, jakie jest stanowisko Rady Gminy Puck odnośnie uwag zgłoszonych do 

projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 23 stycznia 2013 r. do 18 lutego 2013 r. 

Załącznik nr 2  do badanej uchwały pomimo tego, że został zatytułowany "Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

Puck  

w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

SMOLNO w gminie PUCK" faktycznie nie zawiera kompleksowego rozstrzygnięcia organu stanowiącego 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 2328



gminy w tym zakresie. Powyżej przedstawione uchybienie narusza art. 20 ust. 1  ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązującym organ stanowiący gminy zajęcia stanowiska w sprawie 

uwag wniesionych do projektu planu. Stanowisko organu nadzoru w powyższym zakresie znajduje 

potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza stanowisko 

zaprezentowane  

w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011 r. sygn. II SA/Gd 

978/10, zgodnie z którym „Nałożony przepisem art. 20 ust. 1  u.p.z.p. na radę gminy obowiązek 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu służy zabezpieczeniu praw osób trzecich 

przed ewentualnymi naruszeniami ich interesów. Wobec tego brak rozstrzygnięcia w tym przedmiocie jest 

istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego.” 

W niniejszej sytuacji należy stwierdzić nieważność powyższej uchwały.  

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.  

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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