
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.35.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 12 lutego 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r., poz. 

1515 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XV/105/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 

2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości 

Idzbark nad rzeką Drwęcą – w części dotyczącej § 4 ust. 1 pkt 5 lit. e). 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Ostróda uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą. 

Regulacja zawarta w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. e) uchwały narusza prawo. 

W § 4 określającym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w ust. 1 pkt 5 lit. e) uchwała 

stanowi, że zezwala się na wydzielanie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz na polepszenie 

warunków zagospodarowania działki sąsiedniej bez zachowania w/w zasad, (o których mowa w tym przepisie). 

Dopuszczenie wydzielenia działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, a tym samym dopuszczenie ich 

lokalizacji (w obszarze planu) może, w skrajnej sytuacji,  doprowadzić do zmiany przeznaczenia terenu 

określonego w planie. 

Plan nie ustala terenów infrastruktury technicznej, w związku z czym, wydzielenie działki pod urządzenia 

infrastruktury, może nastąpić kosztem terenów o innym przeznaczeniu. 

Władztwo planistyczne gminy oznacza między innymi, że rada gminy może określać zasady kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie może ona scedować tych uprawnień na inny organ, ani tym 

bardziej przekazać przysługującej jej kompetencji do określenia tychże zasad innym podmiotom. 

Mając powyższe na uwadze, należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od 

daty jego otrzymania. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 lutego 2016 r.

Poz. 840
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