
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131.15.2016.MM
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515 t.j.)

stwierdza się nieważność

uchwały nr XXI/149/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie 
Gminy Trąbki Wielkie w zakresie działki nr 132 w Kaczkach.

Uzasadnienie

W dniu 3 lutego 2016 roku do Wojewody Pomorskiego wpłynęła uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy 
Trąbki Wielkie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie Gminy Trąbki Wielkie w 
zakresie działki nr 132 w Kaczkach.

W ocenie organu nadzoru w/w uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu 
miejscowego, co powoduje jego nieważność na mocy art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2015 r. poz. 199 j.t.), dalej: upzp.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 w związku z art. 17 pkt 9 upzp organ wykonawczy gminy zobligowany jest 
wyznaczyć termin na wniesienie uwag do wyłożonego projektu planu miejscowego nie krótszy niż 14 dni 
od dnia zakończenia okresu wyłożenia. Zdaniem organu nadzoru doszło do naruszenia tego przepisu 
poprzez wyznaczenie w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie Gminy Trąbki Wielkie 
w zakresie działki nr 132 w Kaczkach, umieszczonym na stronie BIP dnia 7 października 2015 r. oraz na 
tablicy ogłoszeń, nieprzekraczalnego terminu do wniesienia uwag do projektu planu miejscowego krótszego 
niż dopuszczają to przytoczone przepisy. Obwieszczenie zawiadamiało o wyłożeniu do publicznego wglądu 
oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.10.2015 
r. do 13.11.2015 r. W dalszej treści obwieszczenia Wójt wyznaczył nieprzekraczalny termin na składanie 
uwag do planu do dnia 27.10.2015 r., a więc ostateczny termin przypadał jeszcze przed zakończeniem 
okresu wyłożenia.

Działanie takie w sposób istotny narusza przepisy dotyczące trybu sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określone w art. 17 upzp. W orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt. II SA/Kr 32/12) sąd w sprawie o 
zbliżonych okolicznościach wskazał, że „Sytuacja, w której treść aktu prawa miejscowego jest kształtowana 
z naruszeniem i tak słabych ustawowych gwarancji ochrony interesów zainteresowanych podmiotów nie 
może być, w ocenie Sądu, traktowana jako nieistotne naruszenie trybu postępowania. Na skutek wskazanego 
wyżej uchybienia organu planistycznego cele sformalizowanej procedury planistycznej nie mogły być 
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zrealizowane, a w konsekwencji należy stwierdzić, że uchybienie to ma znamiona istotnego naruszenia trybu 
postępowania w rozumieniu ww. art. 28 ust. 1. Naruszenie tego trybu może bowiem pozostawać w 
bezpośrednim związku z treścią zaskarżonej uchwały, a na pewno w sposób bezpośredni narusza prawa 
uczestników procesu planistycznego (zwłaszcza właścicieli nieruchomości) do prawidłowego przebiegu 
procedury planistycznej zagwarantowane im w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”

Dodatkowo należy wskazać na liczne błędy redakcyjne występujące w podjętej uchwale. Wada ta nie jest 
istotnym naruszeniem zasad, ani trybu sporządzania planów miejscowych, jednak w sposób istotny utrudnia 
zapoznanie się z jej treścią.

Biorąc powyższe pod uwagę należało stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały
w całości.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje 
jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

 

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
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