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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN.II.4131.1.15.2018
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 maja 2018 roku
stwierdzające nieważność uchwały Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia
24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A - w całości
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r. poz. 994) stwierdzam nieważność uchwały Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A - w całości.

Uzasadnienie
Rada Miejska w Wadowicach na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr L/396/2018
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni
przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
W dniu 25 kwietnia 2018 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła interwencja dotycząca
cyt.: „podwójnego głosowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach Roberta Malika na
L Sesji tejże Rady w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
W interwencji zawarty był link do nagrania ww. sesji Rady Miejskiej w Wadowicach: (dowód:
https://www.youtube.com/watch?v=2tUnHgwVehQ od 1:30:56 do 1:32:30).
Z powyższego nagrania wynika, iż Rada Miejska w Wadowicach na sesji w dniu 24 kwietnia br. podjęła
uchwałę w sprawie przeprowadzenia imiennego głosowania nad uchwałą Nr L/396/2018 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A.
Z przedmiotowego nagrania wynika, iż za przyjęciem uchwały (w sprawie imiennego głosowania nad
uchwałą Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r.) głosowało 9 radnych,
przeciwko 9, a 2 się wstrzymało. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
przywołując zapisy Statutu Gminy Wadowice (§ 15 ust. 1 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej
w Wadowicach stanowiącego Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach
Nr XXXIX/284/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Wadowice, zgodnie
z którym: „Wymóg uzyskania zwykłej większości głosów jest spełniony, jeżeli „za” opowie się większa
liczba głosujących niż „przeciwko”. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos
prowadzącego obrady.), stwierdził, iż: (…) jeżeli jest remis, decyduje głos Przewodniczącego, a ja byłem
„za” głosowaniem imiennym, to będzie głosowanie imienne. (…) „głos (Przewodniczącego) decyduje przy
równowadze za dwa głosy”.
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Przedmiotowe działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach, dotyczące sposobu liczenia
głosów podczas głosowania w sprawie przeprowadzenia imiennego głosowania nad uchwałą Nr L/396/2018
Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A –
w ocenie organu nadzoru stanowi naruszenie art. 2 i 7 Konstytucji RP, tj. przepisów ustanawiających zasadę
demokratycznego państwa prawa i zasadę legalizmu; art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, oraz
art. 19 ust. 2 ww. ustawy. Stosownie bowiem do brzmienia art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:
uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej oraz art. 19 ust. 2 ww. ustawy –
zgodnie z którym zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie
obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania
przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Naruszenie powyższych zasad przy podejmowaniu ww. uchwały skutkuje tym, iż doszło do istotnego
naruszenia trybu podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, co stosownie do brzmienia art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym powoduje konieczność stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały.
Na marginesie organ nadzoru podnosi, iż wystosował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie w odniesieniu do przytoczonych powyżej zapisów Statutu Gminy Wadowice.
Organ nadzoru zauważa, iż wymóg zwykłej większości głosów, zgodnie z jednolitym rozumieniem
doktryny i orzecznictwa, oznacza konieczność uzyskania większej liczby głosów oddanych za uchwałą niż
przeciw uchwale, niezależnie od liczby głosów wstrzymujących się. Za sprzeczną z tym modelem należy
uznać sytuację, gdy komukolwiek przyznany jest głos o innej niż wszystkie głosy rozstrzygającej wadze,
czyli głos silniejszy niż głos pozostałych osób biorących udział w głosowaniu.
Odnosząc się do meritum sprawy, uznać należy, iż wadliwe podjęcie uchwały w sprawie sposobu
głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miało
bezpośredni wpływ na wynik głosowania w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sposób wadliwy została przyjęta uchwała, która zmieniła tryb głosowania z trybu
jawnego zwykłego na kwalifikowany imienny tryb jawny. Powyższe winno być ocenione jako istotne
naruszenie trybu podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Radni podejmując uchwałę (w sposób wadliwy) w przedmiocie określenia sposobu głosowania nad
uchwałą Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A, uznali, że dokonali wyboru trybu głosowania w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uznano, iż w przypadku gdy „za” oraz „przeciw” jest ta sama liczba głosów – wiążący jest głos
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Powyższe odpowiada treści przywołanego powyżej § 15
ust. 1 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Wadowicach stanowiącego Załącznik Nr 2 uchwały w sprawie
przyjęcia Statutu Gminy Wadowice, ale pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym (cyt. powyżej art. 14 ust. 1 i art. 19 ust. 2). Organ nadzoru podnosi, iż przywołane zapisy Statutu
Gminy Wadowice pozostają w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym, przy czym dotychczas
nie zostało to wyartykułowane ani w formie rozstrzygnięcia nadzorczego ani w formie orzeczenia
sądowego. Organ nadzoru dodaje, że w tej sprawie została złożona odrębna skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Rozważając powyższe okoliczności stwierdzić należy, iż uchwała odpowiadająca normie statutowej, ale
sprzeczna z przepisami ustawy jest nieważna o tyle, o ile narusza obowiązujący porządek prawny w stopniu
powodującym konieczność stwierdzenia nieważności takiej uchwały. W tym konkretnym przypadku organ
nadzoru ocenił, że taka właśnie teza znajduje swoje uzasadnienie. Głosowania wszak nad planem
miejscowym powinny odbyć się co do zasady z zastosowaniem trybu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym (uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej).
Powyższe nie wyklucza głosowania imiennego, ale tylko wówczas gdyby uchwała poprzedzająca takie
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głosowanie została podjęta w sposób prawidłowy. Tymczasem w okolicznościach niniejszej sprawy
konkluzji takiej przyjąć nie można. Jest tak albowiem, jak już zostało to wyżej wskazane, głosy radnych
rozłożyły się po połowie w głosowaniu nad przyjęciem formy głosowania imiennego przy uchwaleniu planu
miejscowego, a jak to już wskazywano powyżej, głos Przewodniczącego Rady Miejskiej nie mógł być
uznany w tych okolicznościach jako decydujący.
Organ nadzoru podnosi, iż zarówno doktryna jak i orzecznictwo wypowiadały się w kwestii modyfikacji
w statutach gmin zasad ustrojowych.
W tym miejscu organ nadzoru przywołuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 września 1993 r., sygn. akt SA/Wr 1058/93. Stosownie do tezy zawartej w tym wyroku – cyt.:
„Uchwalając statut gminy, rada gminy nie jest uprawniona do ustanawiania odmiennych wymagań co do
zdolności uchwałodawczej organów gminy (kworum) lub prawomocności ich uchwał (większość) niż
określone w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym bądź we wspomnianych
w art. 14 ust. 1 tej ustawy "przepisach szczególnych", przez które należy rozumieć inne przepisy rangi
ustawowej.”
Również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 lipca 1992 r., sygn. akt
SA/Gd 323/92, przyjęto, iż cyt.: „Przy braku ustawowego przepisu szczególnego, określenie w regulaminie
rady miejskiej innej niż zwykła większość głosów dla podjęcia uchwały przez radę narusza przepis
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym”. Ponadto zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem sądów administracyjnych akt prawa miejscowego organu jednostki samorządu
terytorialnego stanowiony na podstawie upoważnienia ustawowego (a taki charakter ma rzeczona uchwała)
winien być sporządzany tak, by jego regulacja nie wykraczała poza jakiekolwiek unormowania ustawowe,
nie czyniła wyjątków od ogólnie przyjętych rozwiązań ustawowych, a także by nie powtarzała kwestii
uregulowanych w aktach prawnych hierarchicznie wyższych. Akt prawa miejscowego musi zawierać
sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego
z prawem luzu interpretacyjnego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 786/11).
W doktrynie prawa administracyjnego wskazuje się także, iż cyt.: „Dla podejmowania rozstrzygnięć
merytorycznych ustawodawca tradycyjnie preferuje wymaganie zwykłej większości, albowiem to zwiększa
szanse na sprawne podejmowanie kolejnych decyzji, zapobiega patowi, blokowaniu decyzji przez opozycję
negatywną zdolną sprzeciwić się podjęciu uchwały zaproponowanej przez wiodący klub, ale równocześnie
niezdolną do przeforsowania własnego stanowiska. Dlatego nieważne są takie postanowienia prawa
miejscowego, które podwyższają wymagania konieczne do przyjęcia uchwały”. (W. Kisiel w „Komentarzu
do ustawy o samorządzie gminnym” pod redakcją Pawła Chmielnickiego, Lexis Nexis 2010 r.).
Reasumując, zdaniem organu nadzoru podejmowanie uchwał przez Radę Miejską w Wadowicach
w sposób, który umożliwia przyznanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej „decydującego głosu”
nie znajduje umocowania prawnego w przepisach ustrojowych, jak również narusza konstytucyjną zasadę
demokratycznego państwa prawa oraz zasadę legalizmu, tj. działania organów władzy publicznej na
podstawie i w granicach prawa (art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Kwestionowany sposób
podejmowania uchwał koliduje również z zasadą większościowego sposobu podejmowania rozstrzygnięć
przez organy kolegialne jako zasadą bezpośrednio związaną z demokracją i stanowiącą jej proceduralną
emanację w przepisach rangi ustawy. Zgodnie z tą regułą ostateczne i wiążące wszystkich członków danego
organu rozstrzygnięcie zostaje podjęte w sytuacji, w której za jego podjęciem opowiedziało się więcej niż
głosujących przeciw. Godzi się zauważyć nadto, iż najczęściej reguła ta występuje w formach większości
względnej, ale możliwe są też jej modyfikacje, tj. w postaci większości bezwzględnej i większości
kwalifikowanej. Jednakże zasada większości jako reguła kolegialnego podejmowania decyzji jest
podstawową metodą podejmowania wiążących decyzji zbiorowych, zapewniającą każdemu głosującemu
taką samą – a zatem równą – siłę głosu. Odstępstwa od powyższej zasady winny być każdorazowo wyraźnie
przez ustawodawcę dopuszczone poprzez wprowadzenie przepisów wskazujących na możliwość
wprowadzenia dalej idących rygoryzmów dotyczących głosowania. Zawarte w różnych ustawach regulacje
dotyczące tej problematyki potwierdzają prymat reguły większości nad innymi regułami, w tym nad zasadą
jednomyślności. Przykładowo wskazać można na ustawowo unormowany sposób podejmowania uchwał
przez organy samorządu terytorialnego określony w ustawach normujących ustrój jednostek samorządu
terytorialnego. Zasadą w tych przypadkach jest podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi
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inaczej. Nadto Konstytucja stanowi, iż co do zasady Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną
większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi
inaczej (art. 120 Konstytucji). Również procedury sądowe unormowane ustawowo przewidują stosowanie
większości zwykłej podczas głosowania nad treścią orzeczeń. Każdorazowo normą w powyższych
sytuacjach, w tym w ustawach ustrojonych, jest zasada większości zwykłej. Powyższe regulacje
korespondują także z zasadami dotyczącymi głosowań ustanowionymi na gruncie innych gałęzi prawa.
Z powyższego wynika, iż odstępstwa od zasady głosowania, która umożliwia kolegialnemu organowi
podejmowanie rozstrzygnięć w sposób zgodny z powyżej określonymi konstytucyjnymi zasadami
gwarantującymi zachowanie parytetów w procedurze głosowania, mogą wynikać jedynie z ustawy. Wobec
powyższego wprowadzenie w akcie niższego rzędu, jakim względem ustawy jest uchwała rady gminy,
dodatkowych kompetencji dla przewodniczącego rady gminy tzw. „decydującego głosu”, w sytuacji, gdy na
gruncie przepisów ustrojowych jego rola sprowadza się wyłącznie do organizowania pracy Rady oraz
prowadzenia jej obrad (co także zostało wyartykułowane w Statucie Gminy Wadowice w § 7 ust. 1) - jest
nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa.
Organ nadzoru zauważa, iż zarówno doktryna jak i orzecznictwo określały w sposób niebudzący
wątpliwości co należy rozumieć pod pojęciem „zwykłej większości głosów” nie pozostawiając organom
stanowiącym jednostek samorządu możliwości dowolnego, tj. innego niż powszechnie obowiązującego
definiowana tego trybu głosowania. Jak wskazuje orzecznictwo i doktryna: „o wyniku decyduje przewaga
głosów „za” nad głosami „przeciw” (projekt uznaje się za przyjęty), bądź przewaga głosów „przeciw” nad
głosami „za” (projekt uznaje się za odrzucony w głosowaniu), a wreszcie – głosów „za” i „przeciw” może
być równa liczba, co również uniemożliwia uznanie projektu za przyjęty zaakceptowany” (wyrok WSA
w Lublinie z 29 stycznia 2009 r., III SA/Lu 418/08, LEX nr 522472. A. Szewc, Komentarz do art. 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591), [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki,
Samorząd Gminny. Komentarz …….).
Problem w ustalaniu zwykłej większości powstaje, gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego
spośród kilku rozwiązań. W praktyce zdarza się to bardzo często i najczęściej dotyczy spraw osobowych, tj.
wyboru spośród kilku kandydatów tylko jednej osoby. Wtedy przyjmuje się, że każdy radny ma tylko jeden
głos – głos „za”, oddawany na jednego z kandydatów. Sąd uznał, iż wtedy przez zwykłą większość należy
rozumieć taką liczbę głosów za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno
na każde inne rozwiązanie (wyrok NSA z 20 grudnia 1994 r., sygn. akt SA/Kr 2423/94 oraz rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 6 lutego 1997 r., sygn. akt ON.I.01374/1/97). Jak wyraźnie stwierdził sąd
administracyjny, „(...) gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozwiązań, wówczas
przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa
od liczby głosów przypadających osobno na każdą alternatywę” (wyrok NSA z 20 grudnia 1994 r., sygn.
akt SA/Kr 2423/94, ONSA 1995, nr 4, poz. 182). Powyższe orzeczenia jednoznacznie wskazują, iż każdy
radny ma tylko jeden głos, nie jest więc możliwym przypisywanie mu „decydującego głosu” i „mocniejszej”
rangi i siły niż głosy pozostałych radnych.
Rozważając skalę swojej ingerencji nadzorczej organ nadzoru brał pod uwagę także zasadę
proporcjonalności wynikającą z art. 8 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 124, poz. 607 z późn. zm.) zobowiązującą organ nadzoru do tego, aby jego ingerencja nadzorcza była
możliwie ograniczona, co dotyczy także sytuacji rozsądnej oceny wątpliwości powstałych w toku oceny
nadzorczej, w tym także rozstrzygania tych wątpliwości na korzyść podmiotu objętego nadzorem. Podczas
dokonywania tej właśnie oceny nadzorczej wskazana wyżej ratyfikowana umowa międzynarodowa
(Europejska Karta Samorządu Lokalnego) wiąże organ nadzoru bezpośrednio stanowiąc źródło prawa
określone w art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Organ nadzoru rozważał, czy w okolicznościach niniejszej sprawy jego potencjalna ingerencja nadzorcza
w kierunku stwierdzenia nieważności uchwały nie jest za daleko idąca. Wątpliwości te wynikły z tego, że
sesja jest jawna, a zatem wszyscy zainteresowani mogli zaobserwować kto z radnych jak głosuje
w głosowaniu nad uchwałą planistyczną. Zatem forma glosowania imiennego mogła nie mieć tutaj
zasadniczego, a nawet istotnego znaczenia.
W opozycji do takiej tezy organ nadzoru zwraca uwagę na istotę dotyczącą uchwał podejmowanych
imiennie. Głosowanie jawne imienne stanowi szczególną formę głosowania jawnego wymagającą
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jednoznacznej identyfikacji oddających głos radnych, przypisaną wyjątkowym, uregulowanym w ustawie
ustrojowej lub wydanym z jej upoważnienia, przypadkom. Stwierdzić należy, że forma ta nie była obojętna
także w niniejszym przypadku dla Rady Miejskiej, skoro sama Rada zdecydowała o jej przyjęciu.
Głosowanie imienne nie jest bowiem tożsame z głosowaniem jawnym w zwykłej nie-imiennej formule –
z punktu widzenia procesu decyzyjnego poszczególnych radnych. Nadto rejestracja takiego głosowania
powinna znaleźć odrębne, bardziej szczegółowe odzwierciedlenie w protokole sesji.
Z powyżej podanych przyczyn organ nadzoru stwierdza, iż tego typu uchybienia w trybie podejmowania
uchwały planistycznej jakie miały miejsce w niniejszej sprawie, należy ocenić jako istotne naruszenie trybu
podjęcia uchwały skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/396/2018 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A.
Wadliwe przyjęcie trybu głosowania nad tą uchwałą należy ocenić jako istotne naruszenie trybu. Ma to
dodatkowe znaczenie w sytuacji gdy uchwalanie przedmiotowego planu miejscowego wiązało się
z licznymi protestami mieszkańców. Imienne głosowanie podejmowane pod presją opinii społecznej jest
zgoła czymś innym niż głosowanie jawne zwykłe. Nie sposób zatem wykluczyć, iż takie (wadliwe) ustalenie
trybu głosowania mogło mieć znaczący wpływ na decyzję Radnych co do głosowania. W doktrynie
zasadnie przyjmuje się, że istotnym naruszeniem trybu postępowania w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest takie naruszenie trybu, które prowadzi
w konsekwencji do sytuacji, w której przyjęte ustalenia planistyczne są odmienne od tych, które mogłyby
być przyjęte, gdyby nie naruszono trybu sporządzania aktu planistycznego. (zob. Z. Niewiadomski (red.),
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, W. 2004, s. 251-253).
Wprawdzie mówi się tutaj o rozstrzygnięciach, które zostałyby podjęte gdyby nie został naruszony ten
tryb podejmowania uchwał (zbierania dowodów, ich analizy oraz wnioskowania), niemniej biorąc pod
uwagę zasady właściwe dla procesu dowodzenia stwierdzić należy, że chodzi tutaj o takie rozstrzygnięcie co
do którego istnieje prawdopodobieństwo, a nawet tylko możliwość, że mogłoby być ono odmienne od tych,
które zostały przyjęte w wadliwej procedurze.
W uwzględnieniu wszystkiego, co wyżej zostało podniesione, organ nadzoru stwierdza, że w jego ocenie
kwestionowana uchwała Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny,
a powyżej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające jej
nieważność w zakresie określonym sentencją rozstrzygnięcia, tj. w całości.
Na marginesie, odnosząc się to sekwencji czasowej wydania niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego,
organ nadzorczy podnosi, iż z uwagi na 30-dniowy termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego
w sytuacji gdy wiadomość o takim a nie innym głosowaniu nad uchwałą w sprawie głosowania nad uchwałą
Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza
Kościuszki – etap A powziął dopiero w dniu 25 maja br., wobec jednoznacznego i niebudzącego
wątpliwości dowodu w postaci nagrania z sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, nie uznał na celowe
i możliwe warunkowanie wydania niniejszego rozstrzygnięcia od uzyskania stanowiska Rady Miejskiej
w Wadowicach. Zostało natomiast wysłane w dniu 28 maja 2018 r. do Rady Miejskiej w Wadowicach
zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w przedmiotowej sprawie.
Niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego stosownie do postanowień art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Można ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
Otrzymują:
1) Rada Miejska w Wadowicach,
2) Burmistrz Wadowic,
3) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie,
4) Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego,
5) ad acta.

