
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.16.2012.KSŁ
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. 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 XXV/146/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 31 października 2012 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
obrębu geodezyjnego Konarzyny. 

Uzasadnienie

W dniu 31 października 2012 r. Rada Gminy Stara Kiszewa podjęła uchwałę 
Nr XXV/146/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Konarzyny. 

Uchwała została podjęta m.in. na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 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.). 

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 3 grudnia 
2012 r. 

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

Uchwała Rady Gminy Stara Kiszewa składa się z części tekstowej, załączników -części graficznej, 
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz rozstrzygnięcia o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o czym stanowi § 6 uchwały. 
Podkreślić należy, że wyżej wskazane elementy stanowią nierozerwalną całość i nie mogą funkcjonować 
oddzielnie. Z treści § 8 uchwały Rady Gminy Stara Kiszewa wynika natomiast, że ,,uchwała wchodzi 
w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały”. 

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zapis § 8 w/w uchwały 
jest sprzeczny z treścią art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Z przepisów tych jednoznacznie wynika, że miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami stanowi integralną całość – część tekstową 
planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do 
uchwały (art. 20 ust. 1 zd. 2) - i jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Analogiczny zapis zawiera art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), który stanowi, że „ akty normatywne, zawierające 
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia”. Nie ulegawątpliwości, że aktem normatywnym jest uchwała wraz 
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z jej załącznikami - w tym przypadku trzema, która powinna w całości wejść w życie zgodnie z powołanym 
wyżej przepisem. 

Powyższe uchybienie stanowi naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, co zgodnie z art. 28 ust 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje nieważność uchwały rady gminy. 

Dodatkowo wskazać należy, że Wojewoda Pomorski stwierdził również istotne naruszenie trybu 
sporządzania planu miejscowego (art. 28 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
Z przeprowadzonej analizy dokumentacji prac planistycznych wynika, że Rada Gminy Stara Kiszewa 
podjęła dwie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Konarzyny (uchwały nr XXV/145/2012 i XXV/146/2012). 
Powinna zatem, stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla każdej 
z uchwał przeprowadzić odrębną procedurę planistyczną, określoną w art. 17 w/w ustawy. Z przekazanej 
dokumentacji prac planistycznych wynika natomiast, że ustawowa procedura została przeprowadzona dla 
jednego projektu planu, który następnie został podzielony na 2 uchwały w sprawie sporządzenia planu 
miejscowego obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi Konarzyny. 

W opinii organu nadzoru przedstawione powyżej uchybienia stanowią zarówno naruszenie zasad 
sporządzania planu, jak i istotne naruszenie trybu jego sporządzania, co zgodnie z dyspozycją wynikającą 
z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje nieważność uchwały 
rady gminy. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady 
Gminy Stara Kiszewa 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. 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 74


		2013-01-03T13:54:51+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




