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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.53.2011 
 WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO 

 z dnia 19 lipca 2011 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 

z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  

 
stwierdzam nieważnoņć  

 
zapisu § 14 ust. 1 pkt 2 lit. „b” uchwały  
Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach  
z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego frag-

mentu sołectwa Niestachów na obszarze gminy 
Daleszyce, poprzez naruszenie zasad sporządza-
nia planu miejscowego. 

 
Uzasadnienie  

 
Na sesji w dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska 
w Daleszycach podjęła uchwałę Nr VII/44/2011 w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu sołectwa Niestachów 
na obszarze gminy Daleszyce.  
W dniu 11 lipca 2011r. organ nadzoru wszczął 
postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał Gminę 
do złożenia wyjaśnień i odniesienie się do przed-
łożonych do uchwały zarzutów.  
Pismem z dnia 14 lipca 2011r., znak: GMR 
6720.1.1.2011 Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Daleszycach złożył wyjaśnienia do stwierdzonej 
przez organ nadzoru nieprawidłowości.  
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - 
zwanej dalej ustawą stanowi, że naruszenie za-
sad sporządzania planu miejscowego oraz istot-
ne naruszenie trybu jego sporządzania, powodu-
ją nieważność uchwały rady gminy w całości lub 
części.  
Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ 
związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie  
z którym do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (lub jego zmiany), w sto-
sunku do którego podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do sporządzenia a postępowanie nie zostało 
zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.  
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod 
względem ich zgodności z prawem oraz złożo-
nych wyjaśnień, organ nadzoru stwierdza,  
 

że przedmiotowa uchwała podjęta została z na-
ruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządza-
nia planu miejscowego.  
W przypadku naruszenia zasad sporządzania 
planu miejscowego ustawodawca nie wymaga, 
aby przedmiotowe naruszenie miało charakter 
istotny. Tak więc każde naruszenie zasad spo-
rządzania planu miejscowego powinno skutko-
wać stwierdzeniem nieważności uchwały.  
W zakresie naruszenia zasad sporządzania zmia-
ny planu miejscowego: 
Stwierdza się nieważność zapisu § 14 ust. 1 pkt 2 
lit. „b” uchwały, ponieważ:  
uchwała narusza art. 17 pkt 8 ustawy w związku 
z art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 3 
lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. 
zm.) poprzez brak uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  
Zgodnie z art. 17 pkt 8 ustawy burmistrz uzysku-
je zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów le-
śnych na cele nieleśne.  
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych, przeznaczenia gruntów 
leśnych na cele nieleśne dokonuje się w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 i 5 tej ustawy 
przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych 
wymaga uzyskania zgody właściwego organu.  
Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. „b” uchwały na 
terenie lasów (oznaczonych symbolem ZL) prze-
znaczeniem dopuszczalnym są drogi dojazdowe. 
Z zapisu tego wynika, że na terenach leśnych 
(ZL) można w dowolnym miejscu sytuować dro-
gi dojazdowe, dla których nie uzyskano zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne.  
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Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwier-
dza, iż w jego ocenie kwestionowana uchwała  
w sposób istotny narusza obowiązujący porzą-
dek prawny, a powyżej podniesione argumenty 
czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nad-
zorcze, stwierdzające nieważność powołanej  
na wstępie uchwały w zakresie określonym sen-
tencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. 
Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdze-
niu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej 

części, która pozwala na zafunkcjonowanie 
uchwały w obrocie prawnym w pozostałym za-
kresie.  
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysłu-
guje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośred-
nictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w termi-
nie 30 dni od daty jego doręczenia. 

 
Wojewoda Świętokrzyski: 
Bożentyna Pałka-Koruba 
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