
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.35.2014 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594), 

stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXIX/397/13 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2013 r. 

„w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części 

obrębu geodezyjnego Gietrzwałd”. 

Uzasadnienie: 

Uchwałą wskazaną na wstępie, która wraz z dokumentacją planistyczną wpłynęła do tutejszego urzędu w 

dniu 8 stycznia br., Rada Gminy Gietrzwałd, powołując jako podstawę art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 

i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 15 ust. 2 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647; późn.zm.), uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Gietrzwałd. 

W ocenie organu nadzoru, przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został 

z istotnym naruszeniem prawa. W toku badania przedmiotowej uchwały oraz przedłożonej wraz z nią 

dokumentacji stwierdzono, iż uchwała w brzmieniu przyjętym przez Radę Gminy różni się od projektu, który 

uprzednio był przedstawiony do zaopiniowania i uzgodnienia oraz wyłożony do wglądu publicznego. Prowadzi 

to do naruszenia art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wynika z akt zawartych 

w dokumentacji planistycznej, ustalenia tekstowe i graficzne badanej uchwały, w zakresie terenu 

elementarnego, oznaczonego symbolem 1 KDW (droga wewnętrzna), różnią się od uprzednio uzgodnionego na 

podstawie art. 17 pkt 6 lit. b) oraz wyłożonego do publicznego wglądu na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektu planu miejscowego. W projekcie planu teren ten był 

oznaczony symbolem 1KD (droga publiczna klasy dojazdowej). 

Z uwagi na okoliczność, że zmienione ustalenia planu dotyczą drogi włączającej się do drogi powiatowej 

(układu komunikacyjnego nadrzędnego), należało uzyskać powtórne uzgodnienie Powiatowej Służby 

Drogowej w Olsztynie, jako zarządcy drogi. Ponadto w zakresie wprowadzonej zmiany, mogącej spowodować 

zwiększenie obowiązków i obciążeń finansowych po stronie potencjalnych inwestorów (władających 

w obszarze opracowania planu), należało ponowić wyłożenie do publicznego wglądu. 

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż w toku realizacji procedury uchwalania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, doszło do wprowadzenia istotnych zmian do opiniowanego, 

uzgadnianego i wyłożonego uprzednio do publicznego wglądu projektu, mających wpływ na kwestie 

kształtowania ładu przestrzennego. W konsekwencji, wobec zaniechania ponowienia czynność określonych w 

art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów, po wprowadzeniu wskazywanych wyżej zmian, doszło do istotnego naruszenia art. 19 

ust. 1 w zw. z art. 17 tej ustawy. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy rada gminy 

stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w 

tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się 
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w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Jednocześnie też, przedmiotem ponowionych czynności 

może być jedynie część projektu planu objęta zmianą. 

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wprowadzają żadnego rozróżnienia 

dokonywanych zmian, ani też nie przewidują wyjątków od obowiązku ponowienia czynności w niezbędnym 

zakresie, co w swej istocie oznacza, że każda zmiana w uzgodnionym projekcie planu wymaga powtórzenia 

odpowiednich czynności, a ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii poprawności dokonanych zmian w projekcie 

planu należy do organów uzgadniających projekt planu. Nie jest bowiem wykluczone, że organy uzgadniające 

negatywnie zaopiniują zmiany w projekcie, albo uzgodnią je pod pewnymi warunkami. 

Z tych też względów, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne i należało orzec, jak 

w sentencji. 

Ponadto wskazać należy, że zapis § 10 pkt 1 uchwały (stanowiący, iż procedury scalania i podziału 

nieruchomości nie przewiduje się) jest sprzeczny z zapisem § 10 pkt 3 (stanowiącym, iż istniejące działki 

geodezyjne mogą być scalone i powtórnie podzielone zgodnie z parametrami ustalonymi w § 13 uchwały). W 

tym zakresie uchwała wymaga uporządkowania. Podobnie, w odniesieniu do zapisów § 11 pkt 1 lit a i lit b, w 

których Rada zarówno przewiduje, jak również zakazuje prowadzenia obsługi komunikacyjnej bezpośrednio z 

drogi powiatowej. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 

30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

  

 z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Jan Maścianica 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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