
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE P-1.4131.163.2020.K 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XXII/309/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na za-

chód od ul. B. Krzywoustego. 

Uzasadnienie  

W dniu 6 maja 2020 r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę Nr XXII/309/20 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych poło-

żonych na zachód od ul. B. Krzywoustego. 

Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęła ona w dniu 19 maja 2020 r. 

Materialnoprawną podstawę podjęcia badanej uchwały stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym1), zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie 

narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część teksto-

wa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do 

uchwały. 

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 8 ww. ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 

aktem prawa miejscowego, uchwalanym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Przepis 

art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2) stanowi, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe or-

gany administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych zawartych w ustawie, usta-

nawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, a zasady i tryb wydawania 

aktów prawa miejscowego określa ustawa. W przypadku aktów prawa miejscowego z zakresu planowania 

przestrzennego, tj. w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, regulację zasad 

i trybu ich sporządzania określa wspomniana wyżej ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ww. ustawy 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. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zago-

                                                      
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293). 
2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 
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spodarowaniu przestrzennym, kontrola organu nadzoru w tym przedmiocie nie dotyczy celowości, czy słuszno-

ści dokonywanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnięć, lecz ogranicza się 

do badania zgodności z prawem podjętej uchwały, a zwłaszcza przestrzegania zasad planowania przestrzenne-

go oraz określonej ustawą procedury planistycznej. 

Analiza treści uchwalonego planu miejscowego prowadzi do wniosku, że zawarte w nim ustalenia dla tere-

nów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego, których granica określona została 

w załączniku do uchwały Nr V/52/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla 

terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego, nie są zgodne z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg określonymi w uchwale 

Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, zmienionego uchwałą Nr XLI/631/18 

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg. 

I tak, w planie miejscowym przyjętym uchwałą Nr XXII/309/20 cały obszar objęty opracowaniem oznaczo-

ny został symbolem ZN - teren zieleni naturalnej, podczas gdy w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg na przedmiotowym obszarze Rada Miasta Kołobrzeg przewidziała 

trzy kierunki rozwoju o symbolach: TO-9 - tereny otwarte bez prawa zabudowy, MN-21 – tereny obecnie nie-

zainwestowane, możliwość wprowadzenia następujących preferowanych funkcji: mieszkaniowa jednorodzinna, 

usługowa (na potrzeby lokalne) i gastronomiczna oraz UE-2 - tereny bez prawa zabudowy. 

Takie ustalenie jest odejściem od przewidzianej w studium polityki przestrzennej i zasad zagospodarowania 

tego obszaru, który wcześniej wyznaczyła Gmina, co w kontekście art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym stanowi istotne naruszenie przepisów art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 

tej ustawy3). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ww. aktu ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych, stosownie zaś do treści art. 15 ust. 1 tej ustawy wójt zobowiązany jest spo-

rządzić projekt planu miejscowego zgodnie z zapisami studium, z kolei – w myśl art. 20 ust. 1 ustawy – rada 

gminy powinna tę zgodność stwierdzić przed uchwaleniem planu miejscowego. Organy gminy przed uchwale-

niem planu miejscowego mają bezwzględny obowiązek doprowadzić do zgodności projekt planu miejscowego 

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaś zaniechanie tego po-

woduje istotne naruszenie zasad sporządzania planu, co w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym jest przesłanką do stwierdzenia nieważności planu miejscowego. 

Biorąc zatem pod uwagę przedstawioną w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym argumentację, uznać na-

leży, że stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/309/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów 

niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego, jest konieczne i uzasadnione. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym, 

stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa 

w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

 wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Marek Subocz 
WICEWOJEWODA 

 

                                                      
3) Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 915/16. 
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