
UCHWAŁA NR X/43/2015
RADY GMINY OSIEK

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz  art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1505) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania wniesionego przez Panią  Lilianę Shamsa - Rulewicz i Pana 
Jacka Rulewicz, reprezentowanych przez radcę prawnego Panią Katarzynę Szumską - Nasternak, do usunięcia 
naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. 
poz. 508).

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania, o którym mowa w 
ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Osiek.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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Załącznik do Uchwały Nr X/43/2015

Rady Gminy Osiek

z dnia 3 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia

naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Osiek

W dniu 19 października 2015 roku do Rady Gminy Osiek wpłynęło wezwanie Państwa Liliany Shamsa-
Rulewicz i Jacka Rulewicz, reprezentowanych ma mocy udzielonego pełnomocnictwa przez radcę prawnego 
Katarzynę Szumską-Nasternak,  usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 
20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Osiek jako podjętej z naruszeniem prawa i interesu wzywających polegającego na ustanowieniu:

· zakazu zabudowy  stanowiącej  ich własność działki nr 546 (Kw nr GD1A/00048708/8 w zapisach „ Karty 
terenu: dla terenu zieleni urządzonej oznaczonej 282.ZP” (§ 15 ust. 41 m.p.z.p.) tej uchwały i to w sytuacji, w 
której teren posadowienia naszej nieruchomości został równocześnie objęty w tej uchwale „obszarem zwartej 
zabudowy wsi”, „w obrębie , którego nie obowiązują zakazy lokalizowania obiektów budowlanych” (§ 6 ust.2 
m.p.z.p.)

W uzasadnieniu wezwania Wzywający podnoszą zarzut, że przyjęty w części szczegółowej (§ 15 m.p.z.p.), tj. 
w „Karcie terenu: dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego 282.ZP” (ust. 41 m.p.z.p.) zakaz zabudowy działki 
Wzywających nr 546, jest nie tylko sprzeczny z innym zapisem tego planu miejscowego – z jego § 6 ust. 2 i § 7 
ust. 3, w zw. z § 5 ust. 8 uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z  2012 r. poz. 1455), ale także z 
ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek”, 
uchwalonym uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VI/146/2003 z dnia 12.06.2003 r., jak stanowi § 1 ust. 1 
przedmiotowego m.p.z.p., w którym teren położenia ich nieruchomości został wyznaczony, jako teren 
„zabudowy zwartej wsi Osiek-zabudowa mieszkaniowa i usługowa istniejąca oraz letniskowa - kontynuacja 
procesów rozwojowych, uzupełnienie zabudowy”, o czym świadczy wprost załącznik graficzny nr 3 do tego 
Studium. Oznacza to sprzeczność postanowień przedmiotowego planu miejscowego z zapisami Studium, czynią 
nieważnymi jego postanowienia, co najmniej w części dotyczącej jego § 15 ust. 41 „Karty terenu: dla terenu 
zieleni urządzonej oznaczonego 282.ZP”, w świetle treści art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto zdaniem Wzywających organ ochrony środowiska, który nie zgodził się na proponowane w m.p.z.p. 
pierwotnie przeznaczenie działki nr 546 jako terenu „MN” – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwagi 
na treść § 7 ust. 3 pkt 1 uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim, błędnie wywiódł w uzasadnieniu postanowienia z dnia 
10.02.2011 r., że ten przepis prawa miejscowego uzależnia dopuszczenie zabudowy na wydzieleniu 282.MN (na 
terenie usytuowania nieruchomości Wzywających) od wyznaczenia (na tym terenie) nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających  (do) 
działkach, czego w odniesieniu do działki Wzywających nie można uczynić, ponieważ zabudowa na sąsiedniej 
działce jest nielegalna, podczas gdy ten przepis prawa miejscowego takiej normatywnej przesłanki, jak 
legalność zabudowy nie stanowi, wręcz przeciwnie jedynym wymogiem tego przepisu jest aby budynki na 
przyległych działkach istniały w rzeczywistości materialnej, a fakt ich istnienia organ ten sam przyznał w tym 
postanowieniu.

Z kolei w odniesieniu do braku zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na 
proponowane w m.p.z.p. pierwotnie przeznaczenie działki nr 546 jako terenu „MN” – zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, który powoływał się na wiążącą go decyzję z dnia 02.02.1989 r. o wpisie do rejestru zabytków 
(pod nr 925, nowy: 1085) „Zespołu Ruralistycznego wsi gminnej Osiek”, w której określono strefy ochrony 
konserwatorskiej i obowiązujące w nim rygory, w tym w strefie „E”, na której terenie posadowiona jest działka 
Wzywających nr 546, Wzywający podali, że rygory te zostały ustanowione bezprawnie o czym świadczy 
decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa z dnia 13.12.2012r. znak DOZ-OAiK-6700/412/12[KP-70/12], 
sprostowana postanowieniem z dnia 15.03.2013 r. znak DOZ-OAiK-6700/318/13[Kp-27/13], i w konsekwencji 
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tego orzeczenia i skutku ex tunc stwierdzona nieważność aktu administracyjnego (ww decyzji o wpisie do 
rejestru zabytków) nigdy nie istniał zakaz zabudowy terenów objętych strefą „E”.

W związku z powyższym Wzywający wezwali do usunięcia z obrotu prawnego wadliwych zapisów uchwały nr 
X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 508), a w szczególności 
ustanowionego w Karcie terenu: „dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego 282.ZP” (§ 15 ust. 41 m.p.z.p.) zakazu 
zabudowy stanowiącej własność Wzywających działki nr 546 (KW GD1A/00048708/8), ponieważ rażąco narusza 
ich prawo własności i wolność w zabudowie ich działki nr 546, gwarantowanych Konstytucją RP.

Powyższe zarzuty Wzywających są niezasadne i wezwanie nie może być uwzględnione z następujących 
przyczyn.

Działka nr geod. 546 to niezabudowana działka rolna usytuowana bezpośrednio przy drodze gminnej, ul. Za 
Jeziorem, nad brzegiem jeziora Kałębie w pasie 100 m od jego linii  brzegowej.

Działka ta, jak cała wieś Osiek, znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów 
Tucholskich, dla którego obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz prawa miejscowego jakim jest 
uchwała nr 1161/XLVII/10  Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010 r. w sprawie obszaru 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz.1455 z dnia 02.06.2010 
r. Uchwała ta weszła w życie z dniem 16.06.2010r.

Między  innymi  wg  tej  uchwały:

§ 5. na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w § 1 ust.1, wprowadza się następujące zakazy:/…/

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, 
z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej

Przy czym zakaz ten nie dotyczy zgodnie z par.7 ust.3 pkt 1

3. Zakazy, o których mowa w § 5 ust.8 oraz w § 6, nie dotyczą:

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach  określonych  w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza 
się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach.

Zarówno uchwalony w 2011 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Osiek, oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek (uchwalony  uchwałą  
nr VI/146/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 12.06.2003 r.) wyraźnie wskazują, iż dz. 546 jest położona w 
granicach wyznaczonego wg studium gminy obszaru zwartej zabudowy wsi.  Projekt planu miejscowego 
początkowo zakładał na dz. 546 zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ta wersja projektu miejscowego 
planu nie uzyskała pozytywnych uzgodnień Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (organ 
ochrony środowiska i ochrony przyrody), gdyż wg RDOŚ nie był spełniony warunek z § 7 ust. 3 pkt 1 
uchwały Sejmiku nr 1161/XLVII/10 z 28.04.2010 r., pozwalający na zastosowanie odstępstwa od 
ustalonych zakazów zabudowy.

W myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony 
przyrody. Obszar taki obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwości zaspokojenia potrzeb związanych z 
turystyką i wypoczynkiem lub pełniona funkcją korytarzy ekologicznych. Groźba bezpowrotnej utraty 
takich walorów przyrodniczych konkretnego obszaru stanowi uzasadnienia do wprowadzenia zakazów 
niezbędnych dla ochrony przyrody, które w swych skutkach ograniczać będą interes prawny właścicieli 
nieruchomości położonych na wyznaczonym obszarze chronionego krajobrazu, a przewidziane przez 
przepisy odstępstwa od tych zakazów muszą być interpretowane ściśle.

Stanowisko  w/w  organu było  podstawą  dla  ustalenia  przeznaczenia  terenu działki nr 546 – w  
konsekwencji  zamiast  terenu  zabudowy  mieszkaniowej,  jako teren zieleni urządzonej oznaczonego 
282.ZP.

Wzywający bezzasadnie uważają, że skoro ich nieruchomość jest położona w „obszarze zwartej 
zabudowy wsi Osiek” nie może jednocześnie podlegać zakazom zabudowy wynikającym z przepisów 
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szczególnych, których organ uchwalający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi 
przestrzegać.

Takim przepisem szczególnym jest § 7 ust. 3 pkt 1 uchwały Sejmiku nr 1161/XLVII/10 z 28.04.2010 r., 
który stanowi, że na obszarach chronionego krajobrazu, zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w 
pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 
oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej nie dotyczy 
obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach  określonych  w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach planistycznych), gdzie 
dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na 
przylegających działkach.

Jak wynika z treści w/w przepisu warunkiem niezbędnym dla odstępstwa od zakazu zabudowy jest 
wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej poprzez połączenie 
istniejących budynków na przylegających działkach.

W odniesieniu do działki Wzywających spełnienie tego warunku nie jest możliwe, ponieważ w 
bezpośrednim sąsiedztwie dz. 546 znajdują  się  dz. nr geod. 381- rów (oznaczony w planie jako teren 
283.WS), dz. nr 544 (oznaczona  jako  teren 220.MN) – zabudowa z domem mieszkalnym jednorodzinnym 
z prowadzoną działalnością gospodarczą – pensjonatem (przebudowany i rozbudowany dawny budynek 
mieszkalny), dz. nr geod. 547 niezabudowany grunt rolny, dz. nr geod. 548 - w dacie sporządzania planu 
miejscowego z nielegalną  zabudową  o  charakterze  rekreacyjnym,  która  zgodnie z wyrokiem  sądu miała 
zostać usunięta z gruntu stanowiącego własność Gminy Osiek (teren 222.ZP,UT).

W tej sytuacji byłoby nieuzasadnionym oczekiwać, aby Wójt Gminy Osiek skarżył postanowienie RDOŚ 
argumentując swoje stanowisko faktem istnienia nielegalnej zabudowy w sąsiedztwie dz. 546. Słuszność 
stanowiska Gminy Osiek potwierdziły wyroki  sądu i obecnie  wszystkie te obiekty rozebrano. W 
związku z tym, skoro na działkach przylegających w rzeczywistości materialnej nie istnieją budynki, 
które można byłoby połączyć w celu wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie ma 
możliwości zastosowania w stosunku do  działki nr 546 odstępstwa od zakazu zabudowy.

Dotychczas przepis prawa miejscowego dotyczący obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
pomorskim w kwestiach odstępstw od zakazu zabudowy w pasie 100 m od linii brzegowej jeziora nie uległ 
zmianie. Obszar zwartej zabudowy wsi jest pojęciem szerszym niż teren zabudowy i na jego obszarze mogą 
występować z uwagi na szczególne uwarunkowania tereny objęte zakazem zabudowy pomimo faktu, że są 
one położone na obszarze zwartej zabudowy wsi.  W związku z tym nie zachodzi sprzeczność pomiędzy 
treścią § 15 ust. 41 m.p.z.p i zapisem w § 6 ust. 2 tego planu.

Z tych względów zarzut, że objęcie zakazem zabudowy działki nr 546 oznacza, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek jest sprzeczny z innym zapisem tego planu a także ustaleniami 
Studium jest nie uzasadniony.

Faktem jest, że Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku również nie uwzględnił wersji 
projektu planu zakładającego teren działki nr 546 jako zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
argumentując to położeniem w strefie ochrony  konserwatorskiej ”E” w decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków układu ruralistycznego wsi Osiek, w której zapisano, iż strefa ta stanowi „obszar wyłączony spod 
zabudowy”.  W dacie  sporządzenia  i uchwalenia  m.p.z.p  dla wsi Osiek dla stref ochrony konserwatorskiej 
obowiązywała decyzja o wpisie do rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi Osiek  nr  rej. 1085 (d.nr 
925),  decyzja z dnia 02.02.1985 r., w granicach i ze strefami ochrony konserwatorskiej ustalonych w tej 
decyzji.

Działka nr geod. 546 była usytuowana w granicach strefy E 2. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków 
była dla planu miejscowego wiążąca, co znalazło potwierdzenie w treści postanowień Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku dotyczących uzgodnień mpzp.  Wójt Gminy nie miał 
wówczas podstawy do kwestionowania jego stanowiska.

Odnosząc się do przytoczonych w wezwaniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa z dnia 13.12.2012r. 
znak DOZ-OAiK-6700/412/12[KP-70/12], sprostowanej postanowieniem z dnia 15.03.2013 r. znak DOZ-
OAiK-6700/318/13[Kp-27/13], uprzejmie informuję, że z dat tych pism wynika bezspornie, iż nie mogły 
one wpłynąć na ustalenia planu sporządzonego wcześniej i uchwalonego 20 grudnia 2011 r.
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Zgodnie z przepisami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym – ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują wraz z innymi przepisami, sposób 
wykonania prawa własności” (art.6 ust.1), prawo do zabudowy może być ograniczone lub nawet zabudowa 
może być wykluczona, jeśli wynika to z przepisów prawa powszechnego czy prawa miejscowego lub też 
jest uzasadnione chronionym interesem publicznym.   Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym planowania 
przestrzennego gmina ma tzw. władztwo planistyczne i ustalenia dla danej nieruchomości uzasadnionego 
zakazu sytuowania zabudowy nie jest sprzeczne z zasadą ochrony własności wyrażoną w Konstytucji.  
Ponadto przepis art.1 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wymienia  szereg  
przesłanek,  które powinny być brane pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
uszeregowując je w dziewięciu równorzędnych punktach.  Między  innymi ustawa stanowi o obowiązku 
uwzględniania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagań, walorów i potrzeb 
wyznaczonych potrzebami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Przykładowo,  obok  prawa  
własności  przepis  ten wymienia walory krajobrazowe i wymagania ochrony środowiska, przy czym 
respektowanie tych ostatnich wartości odbywa się w powiązaniu z przepisami prawa ochrony środowiska i 
ustawy o ochronie przyrody oraz szeregu innych.

Nie można zatem prawu własności nadawać cechy zdecydowanego prymatu nad innymi wartościami 
wymienionymi przez ustawodawcę (patrz wyrok z dnia 4 września 2008 r Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt IIOSK135/08).

Przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania z natury ograniczają prawo własności, a tym samym 
naruszają interes prawny właściciela, jednak w granicach dopuszczanych przez prawo i z uwagi na treść § 7 
ust. 3, w zw. z § 5 ust. 8 uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z  2012 r. poz. 1455), 
prawo własności Wzywających nie może być utożsamiane z prawem do zabudowy.

Id: E06A5B45-35BC-432E-A0BF-E8F074835C86. Podpisany Strona 4




