UCHWAŁA NR XXXIII/557/2018
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie skargi: Agnieszki i Roberta Jakubowskich reprezentowanych przez radcę prawnego Andrzeja
Wieliczko na uchwałę Nr XXVIII/444/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnić skargi Agnieszki i Roberta Jakubowskich, reprezentowanych przez radcę prawnego
Andrzeja Wieliczko z dnia 23 marca 2018r. (data wpływu 05.04.2018r.) dot. Uchwały Rady Gminy w Chojnicach
Nr XXVIII/444/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice ogłoszonej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego Poz. 33 z dnia 04.01.2018r.
§ 2. Przesłać odpowiedż na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz
z uzasadnieniem i aktami sprawy.
§ 3. Wykonanie uchwały zlecić według właściwości Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łoboda
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UZASADNIENIE
Stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych
planów, należy do zadań własnych gminy. W licznych wyrokach sądów administracyjnych dominuje
teza, że naruszenie interesu prawnego skarżących następuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie uchwalania
planu następuje naruszenie obiektywnego porządku prawnego, co w tej konkretnej sprawie nie nastąpiło.
Gmina uchwalając ten plan działała zgodnie z obowiązującym prawem, w granicach przysługującego
gminie władztwa planistycznego, w ramach którego ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania
terenów położonych na jej terenie. Mając wyłączną kompetencję do planowania przestrzennego może,
pod warunkiem, że działa w granicach i na podstawie prawa, samodzielnie kształtować sposób
zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu, jeżeli oczywiście władztwa tego
nie nadużywa.
W przedmiotowej sprawie skarżący nie wykazali, że uchwalając powyższy plan Rada Gminy
dopuściła się naruszenia norm prawnych, czy też nadużyła władztwa planistycznego.
Działania Rady Gminy podjęte w przedmiotowej sprawie podyktowane były dbałością o interes
publiczny, którym zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest „uogólniony
cel dążeń i działań uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych
społeczności związanych z zagospodarowaniem przestrzennym”.
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