
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.52.2018.ŁB 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 25 maja 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późn. zm.), 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr 271/XXXVIII/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany 

powierzchni użytku ekologicznego. 

Uzasadnienie 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zambrów podjęła uchwałę Nr 271/XXXVIII/18 w sprawie 

zmiany powierzchni użytku ekologicznego. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 

30 kwietnia 2018 r. i z urzędu poddana została kontroli legalności. 

W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej organ nadzoru stwierdził, że Rada Gminy Zambrów podjęła 

powyższą uchwałę przed uzyskaniem uzgodnienia projektu z właściwym Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska. W związku z tym w dniu 19 maja 2018 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze. 

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), zmiana powierzchni użytku następuje w drodze uchwały rady 

gminy. Tego rodzaju akt, zgodnie z art. 44 ust. 3a cyt. wyżej ustawy wymaga uzgodnienia z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Stosownie do art. 44 ust. 3b wyżej wymienionej ustawy, 

uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z zastrzeżeniem, że brak przedstawienia stanowiska 

w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu. 

Z posiadanych informacji wynika, iż w dniu 18 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Zambrów przesłał 

do uzgodnienia projekt uchwały Rady Gminy Zambrów w sprawie zmiany powierzchni użytku 

ekologicznego. Mimo braku uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, 

przedmiotowa uchwała została podjęta przez Radę Gminy Zambrów w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r. (znak: WPN.625.1.2018.MŁ) Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Białymstoku odmówił uzgodnienia projektu uchwały. 

Dokonanie uzgodnienia projektu uchwały z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

uznać należy za konieczny element postępowania zmierzającego do podjęcia przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwały w przedmiocie zmiany powierzchni użytku ekologicznego. Nie 

spełnienie tego obowiązku determinuje stwierdzenie, że organ nie zachował wymaganej w tym zakresie 

procedury, a zatem w stopniu istotnym naruszył obowiązujące prawo. 

Organ nadzoru podkreśla, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowo administracyjnym do istotnej 

wady uchwały skutkującej stwierdzeniem nieważności zalicza się w szczególności naruszenie przepisów 

regulujących procedurę podejmowania uchwał. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2018 r.

Poz. 2408



W świetle powyższego stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

 z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Zofia Silwonik 
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