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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

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. z późn. zm.)

stwierdza się nieważność

uchwały nr XVII/136/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 lutego 2016 r.  w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy 
Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński.

Uzasadnienie

W dniu 17 lutego 2016 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła uchwała nr XVII/136/16 Rady Miejskiej 
w Pelplinie z dnia 9 lutego 2016 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, 
Ropuchy, Rożental i Nowy Dwór Pelpliński, dalej: plan lub uchwała.

W ocenie organu nadzoru w/w uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem zasad 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. 15 ust. 1 upzp „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”. Ponadto, art. 20 ust. 1 
upzp zawiera przepis przewidujący, że rada gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu, że nie narusza 
on ustaleń studium.

Zdaniem organu nadzoru plan narusza ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin uchwalonego Uchwałą nr XLI/391/2010 Rady 
Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010 r., dalej: studium. Niezgodność planu ze studium polega na 
dopuszczeniu w karcie 1.UM (§17 ust. 4) podziału na działki budowlane o powierzchni minimalnej 400 m2 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w postaci zabudowy szeregowej, 700 m2 dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w postaci zabudowy bliźniaczej i 1500 m2 dla 
pozostałej zabudowy, podczas gdy na str. 31 tekstu części II: Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
studium dopuszcza się dla terenu M/U podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni ok. 1100 m2. 
Organ nadzoru stoi na stanowisku, że wartość „ok. 1100” nie może być rozumiana jako 400 czy 700. Taka 
interpretacja byłaby zbyt daleko idącą. Zgodnie z ustalona już linią orzeczniczą „związanie rady gminy 
treścią studium może ulegać stosownym zmianom, ale jedynie poprzez nowelizacje treści studium, 
umożliwiające realizację przedsięwzięć nieprzewidzianych w dotychczasowym jego brzmieniu, przy 
zachowaniu trybu, jaki przewidział ustawodawca do podjęcia takiej uchwały przez organ stanowiący gminy. 
W przypadku, gdy organy gminy uznają za zasadne czy niezbędne ustalenie sposobu zagospodarowania 
terenu pozostającego w sprzeczności z treścią obowiązującego studium, ustalenie to może nastąpić po 
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uprzednim dokonaniu zmiany we właściwym fragmencie studium.” (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 697/14, LEX nr 1650766)

Ponadto, organ nadzoru stwierdził błąd w § 17 ust. 1 pkt 2 i w § 18 ust. 1 pkt 2 planu. Informacja o 
zabudowie o funkcji chronionej jest zawarta w § 6 ust. 12 uchwały, nie zaś jak podano w § 6 ust. 11.

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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