
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.176.2013.KSŁ 

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 ) 

stwierdza się nieważność 

uchwały Nr XXXII/351/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 czerwca 2013 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę 

mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską 

w Chojnicach.  

Uzasadnienie  

W dniu 10 czerwca 2013 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, 

produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.  

Powyższa uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych została doręczona Wojewodzie 

Pomorskiemu w dniu 24 czerwca 2013 r.  

W wyniku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że nie spełnia 

ona wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

23 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz narusza przepisy art. 15 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W tym miejscu należy podkreślić, że w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rada gminy musi kierować się zasadami sporządzania planu miejscowego określonymi 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Naruszenie zasad sporządzania planu lub istotne naruszenie trybu ich sporządzania, zgodnie 

z brzmieniem  art. 28  ustawy, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Zgodnie 

z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 1  i 6  ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie 

terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

i zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania 

i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.  

Z kolei rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego określa wymogi dotyczące stosowania standardów przy 

zapisywaniu ustaleń projektu planu odnoszących się do części tekstowej planu jak i do części graficznej.  
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Zgodnie z § 7 pkt 7 rozporządzenia projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać linie 

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich 

oznaczenia.  

W § 5 pkt 4 uchwały zdefiniowano pojęcie ,,linii rozgraniczających” określając je jako linie 

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Natomiast 

w załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały wprowadzono dwa rodzaje linii rozgraniczających. Są 

nimi:,,linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone” oraz,,linie 

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania – orientacyjne”. 

B rak konsekwencji w oznaczeniu przeznaczenia terenu w części tekstowej i graficznej planu skutkuje 

trudnościami w jego odczytaniu. Oznacza to, że naruszono zasady sporządzania planu miejscowego poprzez 

brak jednoznacznego powiązania części tekstowej planu z częścią graficzną, co należy uznać za sprzeczne 

z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, zgodnie z którym na projekcie rysunku planu 

miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu planu 

miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego.  

Mając na uwadze powyższe wskazania należy dodatkowo stwierdzić, że tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zostały oddzielone dwoma rodzajami linii 

rozgraniczających. Tereny o różnym przeznaczeniu, tj. usługowe 10U i 12U zostały z jednej strony 

oddzielone liniami rozgraniczającymi ,,orientacyjnymi” od terenów 18ZP,U (teren zieleni i usług), 

24ZP,WS,US (teren zieleni, wód powierzchniowych i usług sportu), 23ZP,WS (teren zieleni i wód 

powierzchniowych) oraz 0,3KY (tereny ciągów pieszo-jezdnych). Również inne tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania zostały rozgraniczone liniami ,,orientacyjnymi”. 

Terenami tymi są:  

- 15 UP o przeznaczeniu pod zabudowę usługową i produkcję rozgraniczony w sposób ,,orientacyjny” od 

terenu 0,6KDW – droga wewnętrzna;  

- 9U – teren usług oddzielony ,,orientacyjnie” od terenu 32EE – teren urządzeń elektroenergetycznych;  

- 0,9KDL o przeznaczeniu pod drogę publiczną lokalną został ,,orientacyjnie” oddzielony od terenów 

21ZP,WS, 19,ZP,WS, 22ZP,WS (tereny zieleni i wód powierzchniowych) oraz terenu oznaczonego 

symbolem 26ZP,W,KX,KR (teren zieleni, wód, przejść pieszych i dróg rowerowych);  

- 0,10 KDL przeznaczony pod drogę publiczną lokalną oddzielono ,,orientacyjnie” od terenu 28ZP,KX (teren 

zieleni i przejść dla pieszych).  

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że oznaczenie planu przedstawione powyżej jest 

wadliwe, albowiem nie określa w sposób jednoznaczny z chwilą wejścia w życie planu miejscowego 

przeznaczenia terenów oznaczonych wskazanymi symbolami. Nie jest bowiem wyjaśnione czym różnią 

się linie rozgraniczające o charakterze ,,ścisłym” od linii  

o charakterze ,,orientacyjnym”. Ponadto, jak przedstawiono powyżej liniami rozgraniczającymi 

,,orientacyjnymi” zostały rozgraniczone tereny o zupełnie odmiennym przeznaczeniu oraz funkcjach, 

niekiedy wykluczających się wzajemnie. Takie ,,zlewanie się” obszarów o różnych symbolach rodzi 

nieusuwalne w drodze wykładni wątpliwości co do przeznaczenia konkretnych terenów, gdyż linie 

rozgraniczające nie mają charakteru ,,ścisłego” (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku z dnia  

14 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/BK 691/11).  

Wprowadzenie na załączniku graficznym do uchwały dwóch oznaczeń linii rozgraniczających tereny 

o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania stwarza stan niepewności co do 

ostatecznego przeznaczenia terenów, nie tylko w stosunku do właścicieli nieruchomości objętych tym 

planem, ale także właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z obszarem objętym planem. 

Podkreślenia wymaga fakt, że określone w planie miejscowym przeznaczenie terenu powinno być 

jednoznaczne i nie może budzić wątpliwości co do sposobu zagospodarowania danego terenu już z chwilą 

wejścia planu w życie.  

Dodatkowo należy zaznaczyć, że uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach nie posiada uzasadnienia. 

Zgodnie bowiem z treścią § 12 pkt 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
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z dnia 26 sierpnia 2003 r. wykonanie czynności określonych enumeratywnie w przepisie art. 17 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonuje się poprzez sporządzenie dokumentacji prac 

planistycznych ,w skład której wchodzi m.in. uchwała rady gminy o uchwaleniu planu miejscowego wraz 

z załącznikami i uzasadnieniem por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2009 r. 

sygn. akt II OSK 400/09).  

 Wskazane wyżej naruszenia stanowią istotne naruszenie prawa i są podstawą do stwierdzenia 

nieważności przedmiotowej 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 
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