
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-3.4131.39.2015.AB 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 18 lutego 2015 r. 

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

poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 

stwierdzam nieważność 

§ 1 ust. 5 pkt 4 i § 7 ust. 4 pkt 4 tiret 2 zdanie drugie w brzmieniu : „Propozycje rozwiązań przekroju pra-

sa drogowego w miejscach oznaczonych w rysunku planu zawiera rysunek stanowiący załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały” uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Postomino z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych Słonecz-

na – Spacerowa w m. Jarosławiec oraz załącznika nr 4 do tego aktu. 

Uzasadnienie  

W dniu 21 stycznia 2014 r. Rada Gminy Postomino podjęła uchwałę Nr IV/19/15 w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych Słoneczna – Space-

rowa w m. Jarosławiec. 

Przedmiotowy akt wpłynął do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w dniu 26 stycz-

nia 2015 r. 

Materialnoprawną podstawę podjęcia ww. aktu stanowi przepis art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zgodnie z którym plan miej-

scowy 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. 

Niewątpliwie zatem rada gminy jest organem właściwym do uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, niemniej, należy podkreślić, że tego rodzaju akt planistyczny musi odpowiadać ściśle 

określonym wymaganiom co do treści, jak też prawodawca zobowiązuje wójta do wykonania szeregu czynno-

ści, o których mowa w art. 17 ustawy. Analiza brzmienia cyt. unormowania wskazuje, że część tekstowa planu 

stanowi treść uchwały, natomiast załącznikami do planu są: 

- część graficzna, a więc rysunek planu wykonany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), a także 

- rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. 
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Ustawa nie wymienia żadnych innych dokumentów, które mogłyby stanowić załączniki do uchwały w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak też nie przewiduje w tym zakresie żadnej do-

wolności organu gminy. 

Tymczasem, Rada Gminy Postomino, przyjmując w dniu 21 stycznia 2015 r. uchwałą Nr IV/19/15 miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego jako załącznik Nr 4 dołączyła w formie graficznej propozycje roz-

wiązań przekroju pasa drogowego w miejscach oznaczonych na rysunku planu, wprowadzając w ten sposób 

nieprzewidziany ani w ustawie ani rozporządzeniu dokument, przekraczając w konsekwencji zakres ustawowe-

go upoważnienia, co należy uznać za istotne naruszenie prawa. 

Stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad 

sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie 

właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części, przy 

czym, jak podkreślono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 lutego 2008 r., 

sygn. akt II SA/Gl 817/06, zasady sporządzania planu miejscowego to standardy odnoszące się do merytorycz-

nych ustaleń planu, związane z jego treścią oraz parametrami technicznymi i wymaganiami dotyczącymi do-

kumentacji planu. 

W tym też kontekście, stwierdzenie nieważności postanowień uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Postomino 

z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu usług turystycznych Słoneczna – Spacerowa w m. Jarosławiec tj. § 1 ust. 5 pkt 4 i § 7 ust. 4 pkt 4 tiret 2 

zdanie drugie w brzmieniu: „Propozycje rozwiązań przekroju prasa drogowego w miejscach oznaczonych 

w rysunku planu zawiera rysunek stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały” jako istotnie naruszających 

prawo, jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Woje-

wody Zachodniopomorskiego. 
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