
  

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 9/2016 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 4 marca 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)  

 

stwierdzam nieważność 
 

uchwały Nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, 

Czerskie Rumunki-Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B. 

 

Uzasadnienie 
 

Dnia 29 stycznia 2016 r., Rada Gminy Wielgie, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwały nr XXXVIII/313/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 

20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki-Piaseczno, Rumunki Tupadelskie 

gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B, podjęła uchwałę Nr XVIII/90/2016 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, 

Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B. 

Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w celu oceny jej zgodności z przepisami 

prawnymi w dniu 4 lutego 2016 r. 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski po dokonaniu oceny zgodności z przepisami prawnymi ww. uchwały wraz 

z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, z uwagi na stwierdzone naruszenie obowiązujących 

przepisów prawa, wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały. Pismem 

z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WIR.II.743.4.8.2016.JS, zobowiązano Gminę do zajęcia stanowiska odnośnie 

zgłoszonych zastrzeżeń i uwag. Wójt Gminy Wielgie w piśmie z dnia 24 lutego 2016 r., znak: 

GSR.6721.9.2014.SS odniósł się do uwag podniesionych przez organ nadzoru. W ocenie Wojewody udzielone 

odpowiedzi nie wyjaśniły wszystkich kwestii wskazanych przez organ nadzoru. 

Organ nadzoru ustalił, że w/w uchwała Rady Gminy Wielgie w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego narusza przepisy: 

1) art. 15 ust. 2 pkt 6 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

a) w związku z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 

poz. 1587) poprzez określenie powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej dla 

terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN (tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej), 1MNr, 2MNr, 3MNr, 4MNr, 5MNr, 6MNr, 7MNr (tereny zabudowy 

mieszkaniowej rezydencjonalnej), 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML (tereny zabudowy 

rekreacyjnej), UT/MN (teren usług turystycznych łączonych z funkcją mieszkaniową), R (teren rolniczy), 
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b) poprzez określenie powierzchni biologicznej czynnej w stosunku do powierzchni terenu lub działki dla 

terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL (tereny 

lasów), 1Zn, 2Zn, 3Zn, 4Zn, 5Zn, 6Zn, 7Zn, 8Zn, 9Zn, 10Zn, 11Zn, 12Zn, 13Zn, 14Zn, 15Zn, 16Zn, 

17Zn, 18Zn, 19Zn, 20Zn, 21Zn, 22Zn, 23Zn, 24Zn, 25Zn (tereny zieleni naturalnej), R (teren rolniczy), 

WS (teren wody powierzchniowej śródlądowej); 

2) art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym poprzez brak zgodności przedmiotowej uchwały z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie uchwalonym uchwałą nr XLI/338/2014 Rady 

Gminy Wielgie z dnia 17 czerwca 2014 r.; 

3) art. 15 ust. 1 pkt 1 – 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z § 12 

pkt 19 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez sporządzenie uzasadnienia 

do przedmiotowej uchwały, niespełniające wymagań wynikających z w/w przepisów prawa; 

4) art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w związku z art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. 

zm.) poprzez brak uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych, 

w sposób i stopniu określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ad. 1a 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 

miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Uszczegółowienie tego 

przepisu stanowi § 4 pkt 6 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu 

projektu (…)., który stanowi, że ustalenia te powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, 

wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu. 

Rada Gminy Wielgie określiła w § 14 ust. 7 pkt 6, § 15 ust. 7 pkt 6, § 16 ust. 7 pkt 6, § 17 ust. 7 pkt 6, § 20 

ust. 6 pkt 6 lit. e przedmiotowej uchwały dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 

6MN, 7MN, 8MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), 1MNr, 2MNr, 3MNr, 4MNr, 5MNr, 

6MNr, 7MNr (tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej), 1ML, 2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 

8ML (tereny zabudowy rekreacyjnej), UT/MN (teren usług turystycznych łączonych z funkcją mieszkaniową), 

R (teren rolniczy) powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej. Należy wskazać, że 

w/w przepisy prawa wymagają określenia w planie miejscowym powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki lub terenu, co nie zostało dokonane w przedmiotowej uchwale. 

Powyższe stanowi istotne naruszenie zasad sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Ad. 1b 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie 

miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 

miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. 

Rada Gminy Wielgie określiła w § 18 ust. 4 pkt 5 (drugi), § 19 ust. 4 pkt 4, § 20 ust. 3 pkt 2, § 21 ust. 5 pkt 

3 uchwały dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL 

(tereny lasów), 1Zn, 2Zn, 3Zn, 4Zn, 5Zn, 6Zn, 7Zn, 8Zn, 9Zn, 10Zn, 11Zn, 12Zn, 13Zn, 14Zn, 15Zn, 16Zn, 

17Zn, 18Zn, 19Zn, 20Zn, 21Zn, 22Zn, 23Zn, 24Zn, 25Zn (tereny zieleni naturalnej), R (teren rolniczy), WS 

(teren wody powierzchniowej śródlądowej) minimalną powierzchnię biologicznie czynną w stosunku do 

powierzchni terenu lub działki. Należy dodać, że Rada Gminy Wielgie w niniejszej uchwale nie określiła 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
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budowlanej, co stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Należy podkreślić, że pod pojęciem działki budowlanej, o której mowa w cyt. ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w treści art. 2 pkt 12 powołanej 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę 

gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 

infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 

przepisów i aktów prawa miejscowego. 

Z kolei działka traktowana jest jako działka gruntu w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) i pod pojęciem 

tym należy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość 

nieruchomości gruntowej. Tym samym nie każda działka gruntu będzie stanowiła działkę budowlaną i na 

odwrót – działka budowlana może się składać z kilku działek gruntu. 

Powyższe stanowi istotne naruszenie zasad sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Ad. 2 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową 

i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego 

planem (art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Po dokonaniu oceny stopnia związania planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie uchwalonym uchwałą nr XLI/338/2014 Rady Gminy Wielgie 

z dnia 17 czerwca 2014 r. organ nadzoru ustalił brak zachowania maksymalnej intensywności zabudowy dla 

terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (45% maksymalnej intensywności zabudowy określonej w planie miejscowym - 

§ 14 ust. 7 pkt 8 uchwały), dla których określono w studium – 40 % maksymalnej intensywności zabudowy. 

Powyższe zostało potwierdzone przez Wójta Gminy Wielgie (pismo z dnia 24 lutego 2016 r., znak: 

GSR.6721.9.2014.SS) 

Ustalenia te, zdaniem organu nadzoru, stanowią o niezgodności w/w zapisów planu miejscowego ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie. 

Rada Gminy Wielgie podejmując przedmiotową uchwałę związana była treścią art. 20 ust. 1 w/w ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w brzmieniu obowiązującym w czasie sporządzania 

i uchwalania przedmiotowego planu. Obowiązek zapewnienia zgodności projektu planu miejscowego ze 

studium oznacza konieczność wykazania, że ustalenia projektu planu nie są sprzeczne z ustaleniami studium, 

czyli chodzi o jednoznaczne wykazanie, że przeznaczenie terenów oraz sposób ich zabudowy mieści się 

ogólnie w kierunkach zmian struktury przestrzennej danej gminy. Zatem uchwalony plan miejscowy winien 

być zgodny z ustaleniami przywołanego wyżej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Pojęcie „zgodności” uchwalonego planu ze studium oznacza silniejszy stopień 

związania niż we wcześniejszych używanych terminach „spójność” czy „niesprzeczność” (vide: wyrok NSA 

z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt II OSK 1028/07, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2011 r., 

sygn. akt II SA/Gl 598/11, wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 2473/12). Jedną 

z podstawowych zasad sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest 

przestrzeganie zgodności treści planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(por. wyrok NSA z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 114/08). 

 

Ad. 3 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, 

zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz 

z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 – 4; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa 

w art. 32 ust. 2; 

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

Z kolei, stosownie do § 131 ust. 1 i 2 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908), do projektu aktu 
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prawa miejscowego dołącza się uzasadnienie. Uzasadnienie projektu aktu prawa miejscowego sporządza się 

według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

Wójt przekazał organowi nadzoru uzasadnienie do przedmiotowej uchwały, które nie spełnia wymagań 

wynikających z przywołanych wyżej przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(pismo z dnia 24 lutego 2016 r., znak: GSR.6721.9.2014.SS). Należy wskazać, że uzasadnienie do uchwały 

zostało sporządzone według przepisów obowiązujących do dnia 17 listopada 2015 r. 

W doktrynie wskazuje się, że w demokratycznym państwie prawnym każdy projekt aktu normatywnego 

powinien posiadać uzasadnienie. Służy ono ujawnieniu intencji prawodawcy i jest jednym z mechanizmów 

kontroli społecznej, umożliwiając pośrednie uczestnictwo ogółu obywateli danego państwa w procesie 

rządzenia państwem. Poza tą podstawową funkcją, uzasadnienia projektów aktów prawnych odgrywają 

również ważną rolę w samym procesie prawotwórczym, porządkując informacje uzyskiwane w poszczególnych 

etapach tego procesu, upowszechnianiu wiedzy o projektowanej regulacji, procesie stosowania prawa, służąc 

jako tzw. niesamoistne źródło prawa, ułatwiając zrozumienie intencji prawodawcy (zob. G. Wierczyński, 

redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Wyd. Oficyna, 2009). 

Ustawodawca w art. 4 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określił zakres 

tzw. władztwa planistycznego gminy, której organy gminy zostały wyposażone w kompetencję do sporządzenia 

i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których ustala się przeznaczenie 

terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu. Określona przepisami w/w ustawy zasada tzw. władztwa planistycznego gminy przy 

sporządzeniu planów miejscowych, znacząco ingeruje w prawo własności nieruchomości i uwzględnienie 

celów, jakie chce osiągnąć gmina, musi zatem być jednoznacznie wyartykułowana i uzasadniona. Kształt 

sporządzonego planu miejscowego jest bowiem wynikiem przeprowadzonych analiz, które są znane jedynie 

organowi sporządzającemu jego projekt i w tym przypadku uzasadnienie projektu planu stanowi wyjaśnienie 

intencji prawodawcy gminnego. 

Dodać należy, że uzasadnienie to ewoluuje wraz z każdą zmianą wprowadzoną do projektu planu. Ma to na 

celu zachowanie przejrzystości w procesie planowania przestrzennego, także umożliwienia jego adresatom 

końcowe odczytanie ustaleń w świetle powszechnie znanych problemów z interpretacja planów miejscowych. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że organ wydający akt prawa miejscowego ma 

obowiązek sporządzenia uzasadniania do tego aktu nie tylko ze względu na § 131 w związku z § 143 cyt. 

rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, ale też dlatego, że uzasadnienie takie warunkuje 

kontrolę organów nadzoru i kontrolę sprawowaną przez sądy administracyjne. 

 

Ad. 4 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga zachowania procedury 

określonej przepisami przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Tryb sporządzania planu miejscowego, czyli kolejnych czynności wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) 

podejmowanych po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, został 

precyzyjnie określony w art. 17 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Stosownie do art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie w/w ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu 

przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego występuje o uzgodnienie 

projektu planu z organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych. 

Zgodnie z treścią art. 4a pkt 2 powołanej ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia prawidłowego 

gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed 

powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie 

zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Teren objęty przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje część 

terenu, dla którego ustanowiono strefę ochronną w odległości 25 m od brzegu jeziora Piaseczyńskiego, w której 

wprowadzono zakaz zabudowy (teren oznaczony symbolami: 1WS – część jeziora Piaseczyńskiego – wody 

powierzchniowe śródlądowe - § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w związku z § 7 ust. 3 uchwały). W dokumentacji prac 

planistycznych przedmiotowej uchwały brak jednak wystąpienia Wójta Gminy Wielgie do właściwego 

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej o uzgodnienie projektu w/w planu miejscowego na 

podstawie wskazanych wyżej przepisów. 

W konsekwencji, organ sporządzający projekt planu miejscowego nie przedstawił właściwemu dyrektorowi 

regionalnemu zarządu gospodarki wodnej projektu planu w celu uzyskania stosownego uzgodnienia 

dotyczącego rozwiązań przyjętych w przedmiotowym opracowaniu planistycznym, przez co uniemożliwił w/w 
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organowi wzięcie czynnego udziału w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Powyższe uniemożliwiło kontrolę legalności przyjmowanych rozwiązań w projekcie planu w zakresie 

podlegającym uzgodnieniu w/w organu oraz mogło spowodować, że przyjęte rozwiązania planistyczne są 

odmienne od tych, które zostałaby przyjęte, gdyby nie naruszono trybu sporządzenia aktu planistycznego. Brak 

wydanego uzgodnienia powoduje bowiem niemożność oceny, czy plan miejscowy uwzględnia potrzeby 

ochrony zasobów wodnych. 

Należy podkreślić, że procedura planistyczna jest procedurą sformalizowaną, w której ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wyznacza zakres i kolejność czynności proceduralnych wymaganych przy 

sporządzaniu planu. Sformalizowane, również w zakresie chronologii podejmowanych działań, uregulowanie 

tej procedury z jednoczesną sankcją nieważności uchwały w przypadku istotnego naruszenia trybu uchwalenia 

planu, prowadzi do wniosku, że celem procedury planistycznej jest m.in. zagwarantowanie ochrony interesu 

prawnego społeczeństwa przy wykonaniu przez gminę władztwa planistycznego. Ustawodawca zagwarantował 

bowiem rzeczywistą, a nie pozorną ochronę przez ściśle określoną procedurę oraz skutek jej niezachowania 

w postaci stwierdzenia nieważności podjętej uchwały (Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011 r., str. 265 – 267). 

Zatem uchwała w sprawie miejscowego planu została podjęta przy braku uzgodnienia jej projektu 

z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Naruszenie art. 17 pkt 6 polegające na braku 

jakiegokolwiek zaopiniowania (chociażby przez miejską komisję urbanistyczno-architektoniczną) lub 

jakiegokolwiek uzgodnienia stanowi tak rażące naruszenie procedury planistycznej, że niezależnie od innych 

uchybień nakazuje to stwierdzenie nieważności planu miejscowego (wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 maja 

2011 r., sygn. akt II SA/Kr 342/11). 

Powyższe stanowi istotne naruszenie trybu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Ponadto, Rada Gminy Wielgie w § 18 ust. 4 pkt 1 (drugi) uchwały ustaliła, że tereny oznaczone symbolami 

1ZL i 3ZL objęte są osnową ekologiczną o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, obowiązuje ochrona przed 

zanieczyszczeniem. Zdaniem organu nadzoru, Rada Gminy Wielgie, w przytoczonych wyżej zapisach 

przedmiotowej uchwały, posłużyła się niewyjaśnionym w § 4 uchwały (słowniczku pojęć) pojęciem „osnowa 

ekologiczna o szczególnym znaczeniu przyrodniczym”. 

Stosownie do § 146 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908), w ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje 

się definicję danego określenia, jeżeli: 

1) dane określenie jest wieloznaczne; 

2) dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości; 

3) znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe; 

4) ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego 

określenia. 

 

Przywołane pojęcie „osnowa ekologiczna o szczególnym znaczeniu przyrodniczym”, należy uznać, zgodnie 

z w/w przepisem, jako określenie, które nie jest powszechnie zrozumiałe. Przepisy odrębne nie zawierają 

definicji legalnej powyższego określenia. Zatem, w ocenie organu nadzoru, konieczne jest sformułowanie 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tych pojęć. 

 

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ściśle wyznaczona 

przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym. Art. 28 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, iż istotne 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 w części. 

 

W ocenie organu nadzoru doszło do naruszenia obowiązującego porządku prawnego, poprzez istotne 

naruszenie obowiązujących zasad oraz trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, którą należy wnieść za 

pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Mikołaj Bogdanowicz  
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