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z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko.

Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 
1515) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego 
teren położony w obrębie Drezdenko w całości.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Drezdenku na sesji w dniu 16 listopada 2015 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze 
zmianami) podjęła uchwałę Nr XIV/131/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek przedstawienia wojewodzie uchwały w sprawie planu 
miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami 
prawnymi (art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W dniu 3 grudnia 2015 r. Burmistrz Drezdenka przedłożył Wojewodzie Lubuskiemu ww. uchwałę Rady 
Miejskiej w Drezdenku wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych celem oceny zgodności z 
przepisami prawnymi.

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym istotne naruszenie zasad 
sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie 
właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Tryb sporządzania planu miejscowego dotyczy poszczególnych czynności procedury planistycznej 
wymienionych w art. 17 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naruszenie trybu 
sporządzania planu miejscowego, które uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie planu 
miejscowego w całości lub w części, musi być istotne. Za istotne naruszenie trybu sporządzania planu można uznać 
tylko takie, które ma wpływ na treść planu. Istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego 
uzasadniającym stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie planu w całości lub w części jest ograniczenie 
udziału społeczeństwa czy organów opiniodawczo-uzgadniających w procedurze planistycznej.

W ocenie organu nadzoru, w przedmiotowej sprawie, doszło do istotnego naruszenia trybu sporządzania planu 
miejscowego, co na mocy art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skutkuje 
koniecznością wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego.

W myśl art. 17 pkt 6 lit. a tiret czwarte ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta występuje o opinie o projekcie planu do właściwych organów administracji geologicznej w 
zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

Obszar miejscowego planu znajduje się w granicach udokumentowanego czwartorzędowego Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych. Z uwagi na tą okoliczność projekt planu powinien zostać zaopiniowany przez 
właściwy organ administracji geologicznej – w tym przypadku Ministra Środowiska. Zgodnie bowiem z art. 161 
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 196 ze 
zmianami) „Do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej 
instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami 
geologicznymi, dotyczące m.in. określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów 
ochronnych zbiorników wód podziemnych”.
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Burmistrz Drezdenka zawiadomił Ministra Środowiska o podjęciu uchwały nr VI/49/2015 z dnia 22 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko. Niemniej jednak nie dopełnił ustawowego 
obowiązku wystąpienia do Ministra o opinię o projekcie planu, czym naruszył tryb sporządzania planu.

W ocenie Wojewody Lubuskiego brak wystąpienia o opinię  o projekcie planu do Ministra Środowiska jako 
właściwego organu administracji geologicznej stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania miejscowego planu, 
skutkujące koniecznością wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały 
organu gminy wstrzymuje jej wykonania z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wlkp. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który 
skarżone orzeczenie wydał.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury

Anna Maćkowiak
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