
Uchwała Nr XXXIX/397/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia  25 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie: skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

4 listopada 2021 r. znak: SPN.III.4130.29.2021 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów. 

 

 

 

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

(tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1372 z póź.zm.) Rada Gminy Masłów uchwala co następuje:   

 

 

 

§ 1. Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2021 r. znak: 

SPN.III.4130.29.2021 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały                                               

Nr XXXVI/366/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 23 września 2021 r.  

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 
 

  



Uzasadnienie 

 

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 listopada 2021 r. znak: SPN.III.4130.29.2021 

Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność części uchwały Nr XXXVI/366/2021 Rady 

Gminy Masłów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów. 

 

Organ nadzoru zarzucił naruszenie art.17 pkt. 6 lit. c ustawy w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 

pkt. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1326) poprzez brak uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze. Zaznaczając jednocześnie, iż nie ma potrzeby występowania ponownie o zgodę 

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, jeżeli już raz taką zgodę uzyskano, np. na etapie sporządzania miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego. 

Wymienione w rozstrzygnięciu nadzorczym tereny nie wymagały uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), ponieważ zgoda taka została 

uzyskana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów, 

który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 r. 

 

W związku z powyższym wniesienie skargi jest uzasadnione.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 
 


