
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-4.4131.39.2012.K 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 9 lutego 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, 

poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr, 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) 

stwierdzam nieważność: 

uchwały Nr VIII/89/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gminy Kozielice. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Kozielice uchwałą Nr VIII/89/11 wprowadziła zmiany do uchwały Nr XXIV/193/2005 z dnia 

25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar obrębu Załęże, gminy Kozielice, postanawiając, iż w rozdziale 2 „Ustalenia ogólne” w § 4 wprowadza 

się ust. 10 z następującą treścią „10. Na obszarze obowiązywania planu, dopuszcza się lokalizację nieuciążli-

wych usług wbudowanych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku 

mieszkalnego.” Jako podstawę prawną kwestionowanej uchwały wskazano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Odnosząc się do zapisów powyższej uchwały zauważyć należy, iż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w art. 27 wyraźnie stanowi, że zmiana studium lub planu zagospodarowania przestrzennego 

następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane, a w art. 28 ust. 1 - że naruszenie zasad sporządzania stu-

dium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości orga-

nów w tym zakresie powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części. Redakcja przepisu 

art. 27 oznacza konieczność odpowiedniego stosowania powołanych regulacji dotyczących trybu sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w szczególności art. 17). Ustawa nie przewiduje żad-

nych wyjątków pozwalających na odstąpienie od przewidzianej w jej art. 17 procedury uchwalania miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Wobec tak kategorycznego brzmienia art. 28 ustawy 

należy uznać, że żadne względy celowościowe nie mogą naruszyć wykładni gramatycznej oraz systemowej 

zacytowanych wyżej przepisów. W świetle przepisu art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym należy stwierdzić, że każda zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, będąca zmianą przepi-

su gminnego, wymaga przestrzegania ustalonego w art. 17 powyższej ustawy trybu postępowania, jak przy 

sporządzaniu planu, przy czym nie ma żadnych możliwości pominięcia, bez względu na rodzaj i zakres zmian, 

czynności przewidzianych w art. 17 - tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2006 r. sygn. II SA/Wr 204/06. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały Nr VIII/89/11 przez Radę Gminy Kozielice zmieniającej za-

pisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gminy Kozielice 

- stosownie do przywołanego powyżej brzmienia art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym - powinno nastąpić z zachowaniem trybu przewidzianego dla uchwalenia planu, czyli po przeprowadzeniu 

procedury planistycznej określonej w art. 17 ww. ustawy, którą w omawianym przypadku zupełnie pominięto. 

Dodatkowo, przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem art. 20 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, który stanowi, że: „plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno-

ści z ustaleniami 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 teksto-

wa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do 

uchwały”. Opiniowana uchwała nie zawiera żadnych załączników - tym samym nie spełnia wymogów określo-

nych w przytoczonym powyżej przepisie. 

Zmiana obowiązującego planu miejscowego, bez zachowania określonej procedury rażąco uniemożliwia 

ochronę praw osób trzecich przed ewentualnymi naruszeniami ich interesów i to dokonywanymi pośpiesznie 

nawet bez przekazania im właściwej informacji o toczącym się postępowaniu w sprawie zmiany planu (tak 

w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. sygn. akt III RN 21/97, OSNP 1997/22/429). Należy przy-

jąć, iż Rada Gminy Kozielice pomijając obowiązującą procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzen-

nego w żaden sposób nie zagwarantowała konsultacji społecznych, które umożliwiłyby zainteresowanym stro-

nom złożenie wniosków czy uwag przewidzianych w procedurze tworzenia prawa miejscowego jakim jest 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (art. 14 ust. 8 i art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym). 

Wskazana powyżej uchwała, w sposób istotny narusza obowiązujące - określone w rozstrzygnięciu nadzor-

czym - przepisy prawa, co uzasadnia konieczność stwierdzenia jej nieważności. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

 w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Ryszard Mićko 
WICEWOJEWODA 
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