
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-4.4131.168.2012.K 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 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; 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 149, poz. 887, 

Nr 217, poz. 1281) 

stwierdzam nieważność 

§ 6 ust. 1 pkt 8 i § 7 ust. 12 uchwały Nr XIII/80/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Uzasadnienie  

W dniu 28 marca 2012 r. Rada Gminy Nowogródek Pomorski podjęła uchwałę Nr XIII/80/12 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. Zdaniem organu nadzoru przepisy § 6 ust. 1 pkt 8 i § 7 ust. 12 przedmiotowej uchwały 

w sposób istotny naruszają obowiązujące prawo. 

Podejmując ww. akt Rada przywołała w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gmin-

nym, na podstawie którego do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego 

zgodności 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 zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tek-

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

uchwały. 

W tym miejscu wskazać należy, iż ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winny 

precyzować i uszczegóławiać ustalenia zawarte w studium. Studium jest bowiem aktem ogólnym i elastycz-

nym, wyznaczającym podstawowe kierunki zagospodarowania gminy, określającym jednocześnie nieprzekra-

czalne ramy dla swobody planowania przestrzennego. W studium określa się strukturę przestrzenną gminy, 

dokonuje kwalifikacji przeznaczenia poszczególnych obszarów gminy oraz wstępnej lokalizacji infrastruktury 

publicznej. Uszczegółowienie zasad zagospodarowania następuje jednak dopiero w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego, będącym aktem prawa miejscowego. 
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Działając na podstawie wyżej powołanych przepisów Rada Gminy Nowogródek Pomorski w § 6 ust. 1 pkt 8 

niniejszej uchwały postanowiła, iż w zakresie kształtowania systemu zewnętrznych i wewnętrznych kolejowych 

powiązań transportowych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KK ustala się reaktywację połą-

czenia linii nr 415 Myślibórz - Gorzów Wlkp., natomiast w § 7 ust. 12 zawarła zapis, że dla terenu kolejowego, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KK, ustala się: 

1) zachowanie funkcji z dopuszczeniem przebudowy torów kolejowych; 

2) zakaz zabudowy poza obiektami budowlanymi służącymi obsłudze ruchu kolejowego, 

w tym budynków spełniających następujące warunki: 

a) dach budynku dwuspadowy o nachyleniu połaci do 45°, 

b) szerokość frontu budynku od 6,0 do 20,0 m, 

c) wysokość okapu budynku od 3,0 do 4,5 m npt., 

d) wysokość kalenicy od 4,5 do 12,0 m npt.; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) możliwość realizacji kablowych i słupowych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innych zwią-

zanych z planowaną inwestycją. 

W przedmiotowej sprawie zaznaczenia wymaga fakt, iż w granicach administracyjnych Gminy Nowogródek 

Pomorski obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowo-

gródek Pomorski przyjęte uchwałą Nr XXX/185/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r., zmienione uchwałą 

Nr VIII/42/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. 

Po przeanalizowaniu i porównaniu treści Studium z uchwałą Nr XIII/80/12 organ nadzoru stwierdził, że treść 

§ 6 ust. 1 pkt 8 i § 7 ust. 12 tej uchwały, jest sprzeczna z regulacją zawartą w Studium w rozdziale III pt. 

„W zakresie rozwoju systemów infrastruktury i komunikacji” w podrozdziale 3.1, pt. „Układ drogowy”, która 

stanowi, iż nie przewiduje się reaktywacji linii kolejowej. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż ww. postanowienia uchwały Nr XIII/80/12 Rady Gminy 

Nowogródek Pomorski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowo-

gródek Pomorski w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych bezspornie stanowią istotne naruszenie art. 9 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym „Ustalenia studium są wią-

żące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”, jak również powołanego wyżej art. 20 ust. 1 

cytowanej ustawy. Skoro bowiem wolą Rady, wyrażoną w przywołanej regulacji Studium jest nie podejmowa-

nie działań zmierzających do reaktywacji linii kolejowej, to postanowienia niniejszego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego przewidujące taką reaktywację, a także zawierające szczegółowe ustalenia dotyczące terenu 

kolejowego bezspornie nie są zgodne z ustaleniami Studium. 

Stosownie do art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwała w przedmiocie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego jest nieważna w przypadku naruszenia zasad sporządzenia 

planu, bądź istotnego naruszenia trybu jego sporządzania, bądź naruszenia właściwości organów w tym zakresie. 

Tryb procedury uchwalenia planu odnosi się do kolejno podejmowanych czynności planistycznych, określo-

nych przepisami ustawy, gwarantujących możliwość udziału zainteresowanych podmiotów w procesie plano-

wania (składanie wniosków i uwag) i pośrednio do kontroli legalności przyjmowanych rozwiązań w granicach 

uzyskiwanych opinii i uzgodnień. Pojęcie zaś zasad sporządzania planu wiąże się z merytorycznymi wartościami i 

wymogami kształtowania polityki przestrzennej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 438/09). 

Organy gminy przed uchwaleniem planu miejscowego mają bezwzględny obowiązek doprowadzić do zgod-

ności projekt planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego. O ile naruszenie trybu sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego może stanowić pod-

stawę nieważności uchwały tylko wówczas, gdy jest istotne, to przy naruszeniu zasad ich sporządzania, każde 

naruszenie wywołuje skutek nieważności uchwały. Zasady sporządzenia planu miejscowego dotyczą zawarto-

ści tego aktu planistycznego (części tekstowej i graficznej, załączników) i oznaczają jego wartość i meryto-

ryczne wymogi kształtowania polityki przestrzennej, a także standardów dokumentacji planistycznej. W tym 

pojęciu mieści się ocena projektu planu miejscowego pod względem jego zgodności ze studium. Z kolei pojęcie 

„trybu sporządzania planu miejscowego” należy odnieść do procedury poprzedzającej uchwalenie planu. Od-

mienne od uchwalonego w obowiązującym studium ustalenie sposobu zagospodarowania terenu może nastąpić 
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dopiero po uprzedniej zmianie odpowiednich zapisów tego studium (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2010 r., sygn. akt: II SA/Go 493/10). 

W tej sytuacji, stwierdzenie nieważności § 6 ust. 1 pkt 8 i § 7 ust. 12 uchwały Nr XIII/80/12 Rady Gminy 

Nowogródek Pomorski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowo-

gródek Pomorski w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, jest w pełni uzasadnione i konieczne. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szcze-

cinie. 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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