
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.242.2014 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 10 grudnia 2014 r. 

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

poz. 594 ze zm./ stwierdzam nieważność uchwały Nr XLI/405/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 6 listopada 

2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo 

UZASADNIENIE: 

Rada Gminy Mrągowo w dniu 6 listopada 2014 roku podjęła uchwałę Nr XLI/405/14 w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo. 

Rada Gminy Mrągowo tym samym uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo, uchwalonego uchwałą Nr XL/294/2001 Rady Gminy Mrągowo 

z dnia 14 grudnia 2001 r. Zmiana planu obejmuje część tekstową zawartą w § 6 pkt 3 uchwały Nr XL/294/2001 

Rady Gminy Mrągowo z dnia 14 grudnia 2001 r. dotyczącą zasad odprowadzania ścieków. 

Uchwała ta rażąco narusza prawo. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

/Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zm./ jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w 

przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do 

projektu planu, ponawia się, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian, czynności określone w art. 17 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z analizy dokumentacji planistycznej wynika, iż uchwała Nr XLI/405/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 

6 listopada 2014 r. różni się ustaleniami w stosunku do projektu planu miejscowego wyłożonego do 

publicznego wglądu oraz uzgodnionego przez właściwe organy. 

§ 3. pkt 3 projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu oraz uzgodnionego przez właściwe organy 

brzmi: „dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych z atestem szczelności do czasu 

wybudowania wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej” 

Natomiast § 3 pkt 3 uchwały Nr XLI/405/14 podjętej w dniu 6 listopada 2014 roku sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo 

brzmi: „dopuszcza się czasowo odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych do czasu wybudowania 

wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.” 

Stanowi to istotne naruszenie trybu sporządzenia zmiany planu miejscowego w miejscowości Lasowiec. 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zmiana studium lub planu miejscowego następuje w trybie, w jakim są uchwalane. Natomiast na podstawie 

art. 28 ust. 1 tejże ustawy istotne naruszenie trybu sporządzenia zmiany planu miejscowego powoduje 

nieważność uchwały rady gminy w całości. 

Dlatego też należało postąpić jak na wstępie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2014 r.

Poz. 4067



Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od 

daty jego otrzymania. 

  

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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