
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.42.2013.TM
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 6 marca 2013 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdza się nieważność 
uchwały Nr XXVII/243/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin w gminie Skarszewy. 

W dniu 30 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Skarszewach podjęła uchwałę Nr XXVII/243/2013 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin 
w gminie Skarszewy. 

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją planistyczną została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu 
w dniu 5 lutego 2013 r. 

W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że uchwała 
została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. 

Stwierdzić należy, że z treści art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwanej 
dalej ustawą) wynika, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wykonuje kolejno szereg czynności (procedura 
planistyczna). W szczególności zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy organ planistyczny powinien wyłożyć projekt 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni 
oraz zorganizować w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 
Zgodnie zaś z art. 17 pkt 14 ustawy wójt przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego do 
uchwalenia. 

Z treści powyższych przepisów należy wywieść wniosek, że uchwalony plan miejscowy nie powinien 
zawierać odmiennych zapisów od projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu. Projekt planu 
wyłożony do publicznego wglądu powinien zawierać wszystkie ustalenia w brzmieniu w jakim planowane 
jest ich uchwalenie, aby umożliwić zainteresowanym podmiotom możliwość wniesienia do niego uwag 
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, w myśl którego uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. 

Wskazać należy, że z treści pisma nadesłanego do organu nadzoru przez Burmistrza Skarszew w dniu 
4 marca 2013 r. wynika, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Demlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
25 października 2012 r. do 19 listopada 2012 r. Z kolei w dniu 12 listopada 2012 r. organ planistyczny 
wniósł do projektu planu następujące poprawki: 

- w § 3 ust. 1 zmieniono treść pkt 6 i 7 oraz dodano pkt 8, 9 i 10, 

- w § 4 ust. 1 skreślono pkt 9, 

- w § 5 ust. 1 zmieniono treść pkt 5, 
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- w § 9 ust. 10 zmieniono treść pkt 2, 

- w § 10 zmieniono treść pkt 9 w karcie terenu 21 UTL/U. 

Dodać również należy, że w § 10 projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu nie 
określono powierzchni terenów w kartach terenu miejscowego planu pozostawiając w tekście projektu 
planu wykropkowane miejsce, które zostało uzupełnione dopiero w tekście uchwalonej uchwały. 

Z powyższego jasno wynika, że organ planistyczny zmodyfikował treść projektu planu 
w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Stwierdzić należy, że takie działanie organu 
planistycznego nie ma podstawy prawnej i w związku z tym stanowi naruszenie procedury planistycznej 
określonej przepisami ustawy. 

Ponadto wskazać należy, że tekst projektu planu wyłożony do publicznego wglądu nie był 
tożsamy z tekstem planu uchwalonego przez Radę Miejską w Skarszewach w dniu 30 stycznia 2013 r. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że omawiana uchwała narusza art. 17 pkt 9 w 
związku z art. 17 pkt 14 ustawy poprzez uchwalenie innego projektu planu miejscowego w porównaniu 
z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że plan miejscowy uchwalony przedmiotową uchwałą 
został sporządzony z istotnym naruszeniem trybu sporządzania planów miejscowych, co zgodnie z art. 28 
ustawy powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części. 

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. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. 

 

Wojewoda Pomorski 

Ryszard Stachurski
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