
 UCHWAŁA NR XXVI/550/12 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia 19 grudnia 2012 roku 
 
 
w sprawie:  skargi z dnia 25 października 2012 roku wniesionej przez 

Jarosława Barana na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic 
Zielonej i A. Dickmana 

 
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 z późniejszymi zmianami1) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Nie uwzględnia się skargi z dnia 25 października 2012 roku złoŜonej przez Jarosława 
Barana na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, 
ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana. 

§ 2. Rada Miasta udziela Prezydentowi Miasta Gdyni pełnomocnictwa do reprezentowania jej 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prezydent 
moŜe udzielać dalszych pełnomocnictw. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 
       dr inŜ. Stanisław Szwabski 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2012 roku, poz. 1101. 
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Uzasadnienie 

Dnia 26 września 2012 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XXIII/479/12 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie 
w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana. 

Dnia 20 listopada br. do Biura Planowania Przestrzennego wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego sporządzona przez Jarosława Barana na: 

1) zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia uwag 
dotyczących projektu ww. planu miejscowego,  

2) uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon 
ulic Zielonej i A. Dickmana. 

W związku z tym, Ŝe skarga w części dotyczy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni, organ ten, na 
podstawie art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 z późn. zm.) (dalej Ppsa), jest właściwy do jej 
rozpatrzenia. W tym miejscu jedynie informacyjnie naleŜy wskazać, Ŝe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647) 
(dalej pzp), rozstrzygnięcia prezydenta miasta o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektu planu 
miejscowego nie podlegają zaskarŜeniu do sądu administracyjnego. W związku z tym skarga na 
zarządzenie nr 7749/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września 2012 jest niedopuszczalna i jako 
taka, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Ppsa, podlega odrzuceniu przez sąd.  

Odnosząc się do skargi dotyczącej uchwały Rady Miasta Gdyni naleŜy wskazać, Ŝe zgodnie z art. 52 § 4 
Ppsa przed wniesieniem skargi na uchwałę rady gminy naleŜy wezwać radę do usunięcia naruszenia prawa. 
Jak wynika z ww. przepisu wniesienie skargi do sądu administracyjnego musi zostać poprzedzone 
uprzednim wezwaniem właściwego organu administracji publicznej do usunięcia naruszenia prawa. 
Niewypełnienie przez stronę skarŜącą tego warunku skutkuje odrzuceniem skargi jako niedopuszczalnej na 
podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Ppsa. 

Jarosław Baran nie wezwał Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa, a tym samym nie dopełnił 
wymogów formalnych, które powinny poprzedzać wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Mając 
powyŜsze na uwadze skarga Jarosława Barana powinna zostać odrzucona przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gdańsku.  

W związku z powyŜszym proponuje się nie uwzględniać skargi Jarosława Barana na uchwałę nr 
XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana i 
wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o jej odrzucenie.  

 


