
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.350.2013 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 22 maja 2013 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, z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 9  ust. 1  lit a od słów: "w związku z dużym 

zróżnicowaniem terenu" do końca zdania uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Gminy Lidzbark Warmiński 

z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie geodezyjnym Wielochowo, działka nr 54/13, gmina Lidzbark Warmiński.  

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, powołując się na art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy o samorządzie gminnym, 

art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, 

poz 647 z późn. zm.) oraz na uchwałę Nr XIII/111/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 listopada 

2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie geodezyjnym Wielochowo, działka nr 54/13 gmina Lidzbark Warmiński - Rada Gminy Lidzbark 

Warmiński uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wielochowo, 

działka nr 54/13, gmina Lidzbark Warmiński.  

Powyższa uchwała w części wskazanej w sentencji rażąco narusza prawo .  

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 3  ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Norma zawarta w art. 20 ust. 1  tej 

ustawy, wskazuje zaś radę gminy jako organ właściwy do uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego. Z powyższego wynika, iż rada gminy jest organem właściwym do określania zasad 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.  

Plan miejscowy, będąc aktem prawa miejscowego ma zawierać normy określające konkretne przeznaczenie 

każdego odcinka terenu objętego daną regulacją bez podawania warunków, a także bez uzależniania tego 

przeznaczenia lub jego realizacji od jakichkolwiek zdarzeń przyszłych lub niepewnych. Tego rodzaju warunki 

lub zastrzeżenia mogą się znajdować wyłącznie w przepisach odrębnych, które z woli ustawodawcy kształtują 

zagospodarowanie terenu łącznie z planami miejscowymi. Powyższa zasada rozciąga się odpowiednio na 

szczegółowe rozwiązania zawierane w planach zagospodarowania przestrzennego. Poddana nadzorowi uchwała 

łamie tę zasadę w § 9  ust 1  lit a w ustaleniach dla terenu oznaczonego w planie symbolem MN zezwalając na 

lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego, garażu lub budynku 

gospodarczo-garażowego na wyznaczonej działce, jednocześnie nakazując w związku z dużym 

zróżnicowaniem ukształtowania terenu, lokalizację tę poprzedzić dokładnymi badaniami geologicznymi. 

(Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 14 września 2007 r.  

sygn. II SA/Kr 559/07).  

Powyższe działanie organów gminy wyczerpały dyspozycję art. 28 ust. 1  ww. ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie, z którym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu 
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miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym 

zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Mając powyższe na względzie orzeczono jak na wstępie .  

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie z powodu jego niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty 

otrzymania za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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