
 

UCHWAŁA Nr LXV/398/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 9 sierpnia 2022 r.  

 

w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 95/2022  

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2022 r.  

 

Na podstawie art. 98 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 2 pkt 7 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329, 

655 i 1457) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 95/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2022 

r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 4 lit. a uchwały Nr LXII/378/22 Rady Gminy 

Chełmża z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Brąchnówko i Browina (Dz.Urz. 

Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 3653).  

 

§ 2. Wykonanie uchwały i zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy powierza Wójtowi Gminy Chełmża.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Rady Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr LXII/378/22 z dnia 31 maja 2022 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

miejscowościach Brąchnówko i Browina. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 3 czerwca 2022 r. pod pozycją 

2983 i weszła w życie w dniu 18 czerwca 2022 r.  

Uchwała wraz z dokumentacją planistyczną została doręczona organowi nadzoru w celu 

oceny jej zgodności z przepisami w dniu 8 czerwca 2022 r. 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 95/2022 z dnia 6 

lipca 2022 r. stwierdził nieważność § 13 pkt 4 lit. a  uchwały Nr LXII/378/22 Rady Gminy 

Chełmża z dnia 31 maja 2022 r. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało doręczone Radzie Gminy Chełmża dnia 12 lipca 2022 r.   

Ustalenia § 13 pkt 4 lit. a  uchwały są następujące:  

„§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu Nr 2 symbolem UM ustala się: 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko,”. 

Teren UM  ma powierzchnię około 0,5 ha, całkowita powierzchnia obszaru objętego planem 

wynosi około 120 ha. 

W ocenie Rady Gminy Chełmża ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla których stwierdzono nieważność, są zgodne z przepisami i nie nastąpiło 

istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

w szczególności nie zostały naruszony art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 884).   

W związku z doręczeniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko – 

Pomorskiego na podstawie art. 98a ust. 3 w związku z art. 98 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), Rada Gminy Chełmża jest 

uprawniona do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy. 

Mając na uwadze przestawiony stan faktyczny podjęcie przez Radę Gminy Chełmża 

uchwały o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi jest uzasadnione. 

 

 


