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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś NR NK.4.SA.0911/64/09 

Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia 28 ”audziernika 2ŃŃ9 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; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) stwierdzam niewawno`ć: 

uchwaJy Nr XXXVł304ł2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 wrze`nia 2009 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dziaJkę 38ł101 w obrębie 
ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna. 

Uzasadnienie 

W dniu 17 wrze`nia 2009 r. Rada Miejska w Chojnie ”odjęJa uchwaJę Nr XXXV/304/2009 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dziaJkę 38ł101 
w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna. 

W toku badania legalno`ci ”rzedmiotowej uchwaJy organ nadzoru stwierdziJ, iw zostaJa ona ”odjęta z istotnym 

naruszeniem prawa. 

W ”odstawie ”rawnej kwestionowanej uchwaJy Rada Miejska w Chojnie ”rzywoJaJa między innymi prze-

pisy art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy plan miejscowy 

uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze`nie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach ”ublicznychŁ Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć 
graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią zaJączniki do uchwaJŁ Natomiast art. 27 cyt. ustawy 

stanowi, iw zmiana studium lub planu miejscowego nastę”uje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. 

Nalewy zauwawyć, iw art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okre`la ”rocedurę 
”o”rzedzającą ”odjęcie uchwaJy w s”rawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na 

mocy ”owywszego ”rze”isu (art. 17 pkt 7 lit. e) wójt, burmistrz albo prezydent miasta ”o ”odjęciu ”rzez 
radę gminy uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orządzania ”lanu miejscowego, uzgadnia ”rojekt ”lanu z wJa-

`ciwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeLstwa ”aLstwa. 

Jak wynika z zaJącznika nr 1 do roz”orządzenia Ministra S”raw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego ”odziaJu terytorialnego ”aL-
stwa ”oJowonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy okre`lającej zasięg tej strefy (Dz. U. Nr 188, 

poz. 1580) - lp. 12, kolumna 3 tabeli ｭWykaz gmin i innych jednostek zasadniczego ”odziaJu terytorialne-

go ”aLstwa ”oJowonych w strefie nadgranicznejｬ - Gmina Chojna zaliczona jest do gmin znających się 

w strefie nadgranicznej. W związku z ”owywszym, obligatoryjne byJo dokonanie przez Burmistrza Chojny 

uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego 
dziaJkę 38ł101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna z wJa`ciwym organem ochrony granic. 

ź ”rze”rowadzonego ”ostę”owania nadzorczego wynika, we organ wykonawczy Gminy Chojna nie dopeJ-
niJ obowiązku uzgodnienia ”rojektu uchwaJy Nr XXXV/304/2009 z Komendantem Pomorskiego OddziaJu 
Strawy Granicznej w Szczecinie. 
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Dokonanie uzgodnienia ”rojektu uchwaJy w s”rawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru obejmującego dziaJkę 38ł101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna z organem 

ochrony granic, uznać nalewy za konieczny element ”ostę”owania zmierzającego do jej ”odjęciaŁ Nie s”eJ-
nienie tego warunku determinuje stwierdzenie, iw organ nie dochowaJ wymaganej w tym zakresie proce-

dury, a zatem naruszyJ obowiązujące ”rawo w sto”niu istotnym. W tym miejscu organ nadzoru ”odkre`la, 
iw zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowoadministracyjnym, do istotnej wady uchwaJy, skutkującej 
stwierdzeniem jej niewawno`ci, zalicza się w szczególno`ci naruszenie ”rze”isów regulujących ”rocedurę 
podejmowania uchwaJ (”odobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 

24 ”audziernika 2007 r. sygn. akt III SA/Kr 1356/06). 

Ponadto art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iw naruszenie 
zasad s”orządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, a takwe na-

ruszenie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresie, ”owodują niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub 
czę`ciŁ 

W tym stanie rzeczy, stwierdzić nalewy, we uchwaJa Nr XXXV/304/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 

17 wrze`nia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego dziaJkę 38ł101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna zostaJa ”odjęta z istotnym na-

ruszeniem ”rze”isów ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, a zatem stwierdzenie jej 

niewawno`ci jest uzasadnione i konieczne. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięciaŁ 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Andrzej Chmielewski 

WICEWOJEWODA 

Poz. 2072 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś NR NK.4.KJ.0911/65/2009 

Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia 3Ń ”audziernika 2ŃŃ9 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; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) stwierdzam niewawno`ć: 

§ 2 ust. 2 uchwaJy Nr XLIVł251ł2009 Rady Miejskiej w SJawnie z dnia 30 wrze`nia 2009 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniwek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym ”owierzono stanowiska kierownicze w szkoJach i ”rzedszkolach oraz ”rzyznawania zwolnieL od 
obowiązku realizacji tych zajęćŁ 

Uzasadnienie 

W dniu 30 wrze`nia 2009 r. Rada Miejska w SJawnie ”odjęJa uchwaJę Nr XLIV/251/2009 w sprawie za-

sad udzielania i rozmiaru obniwek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, któ-
rym ”owierzono stanowiska kierownicze w szkoJach i ”rzedszkolach oraz ”rzyznawania zwolnieL od 
obowiązku realizacji tych zajęćŁ W § 2 uchwaJy Rada Miejska zawarJa regulacje dotyczące mowliwo`ci 


