
                  
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 05-05-2021
Znak: SPN.III.4130.14.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741)

stwierdzam nieważność

części uchwały Nr XXIX/292/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie 
w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, tj.:
- § 1 pkt 5 uchwały,
- załącznika do uchwały (załącznika graficznego).

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 30 marca 2021 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr XXIX/292/2021 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. 

W tym miejscu należy wskazać, że przedmiotowa uchwała została podjęta na skutek rozstrzygnięcia 
nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2021 r., znak: SPN.III.4130.7.2021, 
stwierdzającego nieważność części uchwały Nr XXVIII/262/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 lutego 
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta 
Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zwanej dalej uchwałą pierwotną.

Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikiem wpłynęła do tut. organu w dniu 7 kwietnia 2021 r.
W dniu 21 kwietnia 2021 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowiązał 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich do złożenia wyjaśnień do przedłożonych do uchwały 
zarzutów.
Pismem z dnia 26 kwietnia 2021 r., znak: BR.0711.1.2.2021, uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 
2021 r., znak: jw., Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich odniósł się do stwierdzonych przez organ 
nadzoru nieprawidłowości. 
Przedmiotowa uchwała oceniana jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), zwanej dalej ustawą.
Przepis art. 28 ust. 1 ustawy stanowi, że istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne 
naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują 
nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.
Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem oraz złożonej 
odpowiedzi na wszczęcie postępowania nadzorczego, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała 
w części została podjęta z istotnym naruszeniem trybu sporządzania planu miejscowego.
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W zakresie istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego:

Uchwała narusza art. 28 ust. 2 ustawy poprzez nieuprawnioną zmianę załącznika graficznego do uchwały, tj. 
bez dokonania żadnych czynności, o których mowa w art. 17 ustawy. 

Art. 28 ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność 
uchwały w sprawie planu miejscowego, stanie się prawomocne z powodu niezłożenia przez gminę, 
w przewidzianym terminie skargi do sądu administracyjnego lub jeżeli skarga zostanie przez sąd odrzucona 
albo oddalona, czynności, o których mowa w art. 17 ustawy, ponawia się w zakresie niezbędnym do 
doprowadzenia do zgodności projektu planu z przepisami prawnymi. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w punkcie II.1 wskazywało, że załącznik graficzny 
do uchwały pierwotnej jest wprawdzie sporządzony błędnie, ale nie wymaga zmiany. A zatem przedmiotowa 
uchwała nie powinna posiadać załącznika graficznego.

Tymczasem Rada Miejska w Końskich bez upoważnienia i umocowania prawnego zmieniła załącznik 
graficzny do uchwały pierwotnej.

Na fakt nieprawidłowego, bez należytego umocowania prawnego, dołączenia załącznika graficznego do 
uchwały wskazuje również odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich na wszczęcie 
postepowania nadzorczego – pismo z dnia 26 kwietnia 2021r., znak: BR.0711.1.2.2021, uzupełnione pismem 
z dnia 28 kwietnia 2021r., znak: jw.  

Jednocześnie tut. organ przyjmuje wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich zawarte 
w ww. pismach, na punkt 1 wszczęcia postępowania nadzorczego.

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana część uchwały w sposób 
istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym 
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność powołanej na wstępie uchwały w zakresie 
określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Organ nadzoru zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w takiej części, 
która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od 
daty jego doręczenia.

W świetle art. 92 ust. 1 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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
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