
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.177.2013.KG  

WOJEWODY POMORSKIEGO 

z dnia 24 lipca 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 

594) w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

    stwierdza się nieważność 

uchwały nr XXXII/352/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi 

pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.  

Uzasadnienie  

W dniu 10 czerwca 2013 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę nr XXXII/352/13 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową 

i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.  

Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 24 czerwca 2013r. W toku 

czynności nadzorczych, pismem z dnia 11 lipca 2013 r. (znak sprawy NK-III.4131.177.2013.KG), organ 

nadzoru wystąpił do Burmistrza Miasta Chojnice o uzupełnienie dokumentacji planistycznej (legenda do 

wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz o wyjaśnienie 

wątpliwości związanych z interpretacją zapisów planu miejscowego dotyczących m.in. linii 

rozgraniczających na rysunku planu miejscowego.  

Po przeanalizowaniu otrzymanych wyjaśnień i przeprowadzeniu postępowania nadzorczego Wojewoda 

Pomorski stwierdził, że uchwała narusza zasady sporządzania planu miejscowego (art. 28 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  - Dz. U. z 2012 r. poz. 

647 z późn. zm. – dalej jako „ustawa”) i w konsekwencji winna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego.  

Argumentując zasadność stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały należy na wstępie przywołać 

treść art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, który stanowi, że „w planie miejscowym określa się obowiązkowo  

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 

gospodarowania”. Przepis ten znajduje swój odpowiednik w § 7 pkt 7 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587 – dalej jako „rozporządzenie”), który 

stanowi, że „projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach gospodarowania”. W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja 

nie zawiera żadnych ograniczeń i zastrzeżeń co do linii rozgraniczających, poza uznaniem ich za 

obowiązkowe ustalenie planu. Nie wynika z niej także, aby wprowadzenie różnego typu linii 

rozgraniczających było zakazane. Zastosowanie więc w załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej 

w Chojnicach (załącznik nr 1) podziału na „linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania obowiązujące” oraz „linie rozgraniczające (…) proponowane” co do 

zasady należałoby uznać za dopuszczalne. W niniejszej jednak sprawie linie rozgraniczające proponowane 
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rozgraniczają tereny o różnym przeznaczeniu (tereny MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z dopuszczeniem zabudowy usługowej oraz KDW – drogi wewnętrzne; tereny U/MN – zabudowa usługowa 

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej oraz KDW; tereny MN/U i KDX – tereny komunikacji, ciągi 

piesze; tereny MN/U oraz EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych). Powoduje to niejednoznaczność 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym oraz skutkuje poważnymi 

trudnościami w jego odczytaniu (por. wyrok WSA w Białymstoku z 14 lutego 2012 r., sygn. akt. II SA/Bk 

691/11). Na uwagę w kontekście niniejszej sprawy zasługuje również wyrok NSA dnia 20 stycznia 2011 r. 

(sygn. akt. II OSK 2235/10), w którym sąd stwierdził, że „linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania powinny być jednoznaczne co do przebiegu oraz 

muszą być wiążące, aby nie pozostawić organowi innemu niż rada możliwości ich przesuwania poza 

planem. Jedna strefa może być przeznaczona w planie dla realizowania więcej niż jednej funkcji, co można 

ewentualnie wykorzystać dla elastyczności w określaniu przeznaczenia poszczególnych stref. 

Wielofunkcyjność stref w żadnej mierze nie podważa jednak wymogu wykreślenia w planie sztywnych linii 

rozgraniczających obszary o różnym przeznaczeniu. Przebieg tych linii może zmienić rada nowelizująca 

plan. Niedopuszczalne jest korygowanie linii rozgraniczających w innym trybie niż przez zmianę planu”. Na 

marginesie wskazać również należy, że oznaczenie graficzne „linii rozgraniczających (…) proponowanych” 

jest identyczne jak oznaczenie graficzne „orientacyjnych granic proponowanych działek” – czarna linia 

przerywana, co również powoduje trudności w prawidłowym odczytaniu załącznika graficznego do 

uchwały.  

Dodatkowymi zarzutami wobec uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach jest brak ustalenia w kartach  

terenu wskaźników intensywności zabudowy (minimalnych i maksymalnych) wymaganych przez 

art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz brak uzasadnienia do uchwały wymaganego przez § 12 pkt 

19 rozporządzenia.  

Wyżej wskazane uchybienia stanowią naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, co zgodnie 

z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powoduje nieważność uchwały 

rady gminy w całości lub w części.  

Wobec powyższego Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach 

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. 3060

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc

		2013-07-30T14:03:57+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




