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Pomimo, i� przepisy prawa nie okre�laj� szczegółowych zasad stanowienia prawa miejscowego, analiza zapisów 
kwestionowanej uchwały, w kontek�cie prawnych charakterystycznych cech aktu prawa miejscowego wyró�nionych w 
doktrynie i orzecznictwie, nie pozwala na zakwalifikowanie tej uchwały do kategorii tego rodzaju aktów. Tak�e zgodnie z 
utrwalon� judykatur�, przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, nie stanowi podstawy do podj�cia uchwały 
o charakterze aktu prawa miejscowego (wyrok NSA z dnia 20 pa�dziernika 2004r., sygn.: II OSK 138/05; wyrok NSA z dnia 
29 listopada 2001r., sygn.: SA/Wr 1415/01). 

Maj�c na uwadze powy�sze, brak jest podstaw do ogłaszania kwestionowanej uchwały w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego oraz do uzale�niania jej wej�cia w �ycie od upływu okresu 14 dni od daty ogłoszenia. 

Okre�lenie w sposób sprzeczny z prawem sposobu wej�cia w �ycie uchwały, w przedmiotowym przypadku przekłada si� 
bezpo�rednio na wa�no�� całego aktu normatywnego, co uzasadnia stwierdzenie niewa�no�ci podj�tej uchwały w cało�ci. 

St�d te�, rozstrzygni�to jak w sentencji. 
 
Na niniejsze rozstrzygni�cie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego 

w Olsztynie za po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego, w terminie 30 dni licz�c od dnia dor�czenia 
rozstrzygni�cia. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 
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ROZSTRZYGNI�CIE NADZORCZE 

Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

PN.0911-257/09 

z dnia 16 lipca 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
pó�n. zm.) stwierdzam niewa�no�� uchwały Nr XX/181/09 Rady Gminy D�wierzuty z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie wsi Jeleniowo, Gmina D�wierzuty. 
 

UZASADNIENIE 
 

Rada Gminy D�wierzuty, działaj�c zgodnie z upowa�nieniem ustawowym wynikaj�cym z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o samorz�dzie gminnym, podj�ła uchwał� w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obr�bie wsi Jeleniowo, Gmina D�wierzuty. 

Procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego została okre�lona w art. 17 przywołanej ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem „wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podj�ciu 
przez rad� gminy uchwały o przyst�pieniu do sporz�dzania planu miejscowego kolejno: 
 
  1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a tak�e w sposób zwyczajowo przyj�ty w danej miejscowo�ci, o 

podj�ciu uchwały o przyst�pieniu do sporz�dzania planu, okre�laj�c form�, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie 
krótszy ni� 21 dni od dnia ogłoszenia; 

  2) zawiadamia, na pi�mie, o podj�ciu uchwały o przyst�pieniu do sporz�dzania planu instytucje i organy wła�ciwe do uzgadniania i 
opiniowania planu; 

  3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dłu�szym ni� 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 
  4) sporz�dza projekt planu miejscowego wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko, uwzgl�dniaj�c ustalenia studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 
  5) sporz�dza prognoz� skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzgl�dnieniem art. 36; 
  6) uzyskuje opinie o projekcie planu: 

a) gminnej lub innej wła�ciwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, 
b) wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, granicz�cych z obszarem obj�tym planem, w zakresie rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
c) (7) regionalnego dyrektora ochrony �rodowiska; 

  7) uzgadnia projekt planu z: 
a) wojewod�, zarz�dem województwa, zarz�dem powiatu w zakresie odpowiednich zada� rz�dowych i samorz�dowych, 
b) wła�ciwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
c) organami wła�ciwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odr�bnych, 
d) wła�ciwym zarz�dc� drogi, je�eli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego 

sposobu mog� mie� wpływ na ruch drogowy lub sam� drog�, 
e) wła�ciwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpiecze�stwa pa�stwa, 
f) dyrektorem wła�ciwego urz�du morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz 

morskich portów i przystani, 
g) wła�ciwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, 
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h) wła�ciwym organem administracji geologicznej w zakresie terenów zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych, 
i) ministrem wła�ciwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej; 

  8) uzyskuje zgody na zmian� przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne; 
  9) wprowadza zmiany wynikaj�ce z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnie�; 
  10) ogłasza, w sposób okre�lony w pkt 1, o wyło�eniu projektu planu do publicznego wgl�du na co najmniej 7 dni przed dniem 

wyło�enia i wykłada ten projekt wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko do publicznego wgl�du na okres co najmniej 21 
dni oraz organizuje w tym czasie dyskusj� publiczn� nad przyj�tymi w projekcie planu rozwi�zaniami; 

  11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10 termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej mog� wnosi� uwagi dotycz�ce projektu planu, nie krótszy ni� 14 dni od dnia zako�czenia 
okresu wyło�enia planu; 

  12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłu�szym ni� 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 
  13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikaj�ce z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a nast�pnie w 

niezb�dnym zakresie ponawia uzgodnienia; 
  14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z list� nieuwzgl�dnionych uwag, o których mowa w pkt 11. 
 

Nale�y zauwa�y�, i� w dniu 15 listopada 2008 roku weszła w �ycie ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 roku o udost�pnieniu 
informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko 
(Dz. U Nr 199, poz. 1227). Ustawa ta wprowadziła zmiany dotycz�ce m.in. procedury uchwalania planu zagospodarowania 
przestrzennego, okre�lonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
nakładaj�c na organy uczestnicz�ce w procedurze planistycznej obowi�zek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
�rodowisko projektu planu w ramach, której sporz�dzana jest prognoza oddziaływania na �rodowisko. 

Obligatoryjne sytuacje, w których zachodzi konieczno�� przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko 
zostały okre�lone w art. 46 ww. ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 
udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko. Stosownie do tego przepisu - 
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko wymagaj� m.in. projekty koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego (pkt 1). Ustawodawca nie zawarł w tej ustawie przepisów przej�ciowych, 
dotycz�cych procedur uchwalania planów b�d�cych w toku. Oznacza to, �e organy stanowi�ce gmin s� zobligowane do stosowania 
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi�zuj�cych w dacie podj�cia uchwały, co w konsekwencji 
powoduje, �e we wszystkich przypadkach rozpocz�tej, a niezako�czonej przed dniem wej�cia w �ycie ustawy procedury 
sporz�dzenia planu lub jego zmiany, konieczne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko, w tym m.in. 
opracowanie prognozy. 

Ponadto zgodnie z art. 53 tej�e ustawy organ opracowuj�cy projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, uzgadnia z 
wła�ciwymi organami, o których mowa w art. 57 (Generalny Dyrektor Ochrony �rodowiska lub regionalny dyrektor ochrony 
�rodowiska) i art. 58 (Główny Inspektor Sanitarny - w przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych przez centralne 
organy administracji rz�dowej, pa�stwowy wojewódzki inspektor-sanitarny - w przypadku dokumentów innych ni� wymienione w pkt 
1 i 3, pa�stwowy powiatowy inspektor sanitarny - w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), zakres i 
stopie� szczegółowo�ci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na �rodowisko. Uzgodnienia dokonuje si� w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie. 

Z akt zawartych w dokumentacji planistycznej wynika, �e nie uzyskano wymaganego uzgodnienia projektu planu od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony �rodowiska w Olsztynie. 

Warunkiem uzgodnienia projektu planu było przeprowadzenie w my�l art. 3 ust. 1 pkt. 14 w zwi�zku z art. 46 ww. ustawy, 
strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko. Według RDO�, ocena oddziaływania na �rodowisko dotycz�ca przedmiotowego 
planu miejscowego, przeprowadzona w oparciu o poprzednio obowi�zuj�ce przepisy nie wypełnia merytorycznych wymogów 
wynikaj�cych z obowi�zuj�cych przepisów w tym zakresie i dlatego w tym stanie rzeczy zalecono ponowienie procedury. 
Powy�szego zalecenia organ gminy nie wykonał. 

W zwi�zku z powy�szym Wójt Gminy D�wierzuty niewła�ciwie zastosował przepis art. 24 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, uznaj�c projekt planu za uzgodniony. 

Ponadto organ nadzoru stwierdził, i� ustalenia przedmiotowej uchwały naruszaj� zapisy Rozporz�dzenia Nr 11 Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie uznania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm. -
Maz. Nr 2, poz. 20). Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 7 na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro 
Białe" zakazuje si� wznoszenia obiektów budowlanych w tym rolniczych, jednorodzinnych, rekreacyjnych i szaletów poza zwartymi 
terenami wsi. Cz��ci terenów wysuni�tych najdalej w kierunku północnym i północno-zachodnim od zabudowy wsi Jeleniowo, 
oznaczonych symbolami: ML (tereny zabudowy rekreacji indywidualnej), KD10 (tereny ulic dojazdowych o szer. w liniach 
rozgraniczaj�cych 10 m), przeznaczone zostały do realizacji zamierze� inwestycyjnych sprzecznych z tym zakazem. 

Wy�ej wskazane działania organu, jako, �e istotnie naruszaj� art. 17 pkt 7 lit. c ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym, oraz art. 53 w zwi�zku z art. 46 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 roku o udost�pnieniu informacji o �rodowisku i 
jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U Nr 199, poz. 
1227) wypełnia dyspozycj� art. 28 ust. 1 ustawy, mówi�cego, i� naruszenie zasad sporz�dzania studium lub planu miejscowego, 
istotne naruszenie trybu ich sporz�dzania, a tak�e naruszenie wła�ciwo�ci organów w tym zakresie, powoduj� niewa�no�� uchwały 
rady gminy w cało�ci lub cz��ci. 

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wst�pie. 
Na niniejsze rozstrzygni�cie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Olsztynie za 

po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 

 
 
 


