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- wJączenia czę`ci terenu ”lant źP12 do tere-
nu U32 dla umowliwienia obsJugi czę`ci ”iwnicz-
nej obiektu,  

- realizacji budynku etapami na terenie UK2  
i odstą”ienie od nakazu budowy budynku 4 kon-
dygnacyjnego.  

Odrzucenie uwag wynika gJównie z uwarun-
kowaL konserwatorskich, a w przypadku plant 
miejskich w”isanych do rejestru zabytków, brak 
jest mowliwo`ci ”rawnych ods”rzedawy czę`ci 
plant.  

3Ł Odrzucić uwagę PaLstwa Urszuli i Jana 
Bieniek zawartą w ”i`mie z dnia 25Ł03Ł2009 r. 
dotyczącą rozbudowy budynku ”rzy ulŁ Parkowej 1 
na cele usJugoweŁ  

Ustalenia ”lanu umowliwiają rozbudowę istnie-
jącej zabudowy z usJugami w ”arterze budynku 
przy ul. Parkowej 1-7.  

4Ł Odrzucić uwagę Pana Krzysztofa Ludwikow-
skiego zawartą w ”i`mie z dnia 10Ł03Ł2009 r. 
dotyczącą utrzymania kiosku z lodami na terenie 
źP14Ł Ustalenia ”lanu do”uszczają utrzymanie 
kiosku.  

5Ł Odrzucić uwagę Stowarzyszenia Prywat-
nych Ku”ców w Nysie zawartą w ”i`mie z dnia 
01.09.2009 r. odnoszącą się do zmiany za”isów 
dla terenu źP11 (”asaw handlowy ”rzy ulŁ śmilii 
Gierczak) lub wskazanie innego miejsca dla pa-
sawu handlowegoŁ Odrzucenie wynika z ”oniw-
szych uwarunkowaL:  

- teren ZP11 stanowi planty miejskie, a cza-
sowy handel dopuszczony jest do 31.12.2012 r.  

- ustalenia ”lanu mają na celu ”o”rawę este-
tyki i wystroju architektonicznego.  

6Ł Odrzucić uwagę mieszkaLców Ws”ólnot 
Mieszkaniowych, Plac Staromiejski oraz Boh. 
Warszawy w Nysie zawartą w ”i`mie z dnia 
31.08.2009 r. odnoszącą się do utrzymania zie-
leni i wyznaczenia miejsc parkingowych oraz 
placu zabaw dla dzieci na dziaJce nr 34ł6 ozna-
czonej w planie symbolem MW20.  

Ustalenia planu w zagospodarowaniu tego te-
renu do”uszczają zieleL, maJą architekturę i ”ar-
kingi.  

7Ł Odrzucić uwagę Pana StanisJawa Pacek, 
zawartą w ”i`mie z dnia 03Ł09Ł2009 roku odno-
szącą się do do”uszczenia na terenie dziaJki  
nr ew. 34/6 oznaczonej w planie symbolem 
źP12 usJug handlu detalicznegoŁ  

W ustaleniach dla terenu ZP12 nie dopuszcza 
się handlu detalicznego, ”oniewaw teren ten sta-
nowi ”lanty miejskie i ”ozostawia się je w do-
tychczasowym uwytkowaniu jako zieleLŁ  

9Ł Odrzucić uwagę Pani Śanuty Pasieki (Rad-
nej Rady Miejskiej w Nysie) zawartą w ”i`mie  
z dnia 27.08.2009 r. odnoszącą się do utrzyma-
nia na terenie źP11 ”asawu handlowegoŁ  

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, we teren 
oznaczony w planie symbolem ZP11 stanowi 
planty miejskie, a czasowy handel dopuszczony 
jest do 31.12.2012 r.  

10Ł Odrzucić uwagę PaLstwa źbigniewa i In-
geborgi WJadyka zawartą w ”i`mie z dnia 
20.08.2009 r. dotyczącą rozbudowy ”arteru 
budynku przy ul. Rynek Garncarski 4/1.  

Plan nie stwarza mowliwo`ć rozbudowy ”arte-
ru budynku ”oza istniejącą linię zabudowyŁ  

11Ł Odrzucić uwagę Pana Krzysztofa Ludwi-
kowskiego zawartą w ”i`mie z dnia 25Ł08Ł  
2009 r. dotyczącą utrzymania kiosku z lodami na 
terenie źP14Ł Ustalenia ”lanu do”uszczają 
utrzymanie kiosku z zaleceniem zmiany lokalizacji  
(w przypadku kolizji z przebiegiem drogi stano-
wiącej ”rzedJuwenie ulŁ Chodowieckiego)Ł  

12Ł Odrzucić uwagę Sądu Rejonowego w Ny-
sie zawartą w ”i`mie z dnia 27Ł11Ł2009 r. doty-
czącą w”rowadzenia zmiany za”isu dla terenu 
UO2.  

źabudowa okre`lona ustaleniami ”lanu na-
wiązuje charakterem do sąsiedniej zabudowy 
strawy ”owarnej i zes”oJu szkóJ, a warunki zabu-
dowy zostaJy uzgodnione z OWKźŁ  
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 z dnia 6 maja 2010 r. 
  

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XLV/672/10 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obej-
mującego `ródmie`cie Nysy z terenami ”rzyle-
gJymi ｦ w czę`ci dotyczącej terenu oznaczonego 
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symbolem A4, MN1, MN2, MN3, MN4, MN10, 

MN16, MN17, UO6, a takwe terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem MW44 oraz w czę`ci 
dotyczącej dziaJek 70ł44 i 70ł55 ｦ w granicach 

objętych uchwaJą.  
 

Uzasadnienie 

 
Na sesji w dniu 31 marca 2010 r., Rada Miej-

ska w Nysie, dziaJając na ”odstawie artŁ 18  
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (ŚzŁ U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), ”odjęJa 
uchwaJę Nr XLV/672/10 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
miejskiego gminy Nysa obejmującego `ródmie`cie 
Nysy z terenami przylegJymiŁ 

 
W dniu 7 kwietnia 2010 r., Burmistrz Nysy 

”rzedstawiJ Wojewodzie O”olskiemu wwŁ uchwa-
Ję wraz z zaJącznikami oraz dokumentacją ”rac 
planistycznych w celu oceny ich zgodno`ci  
z przepisami prawnymi.  

 
Po ”rze”rowadzeniu czynno`ci s”rawdzają-

cych, organ nadzoru ｦ pismem z dnia 29 kwietnia 
2010 rŁ zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu 
”ostę”owania nadzorczego, dotyczącego wska-
zanej wywej uchwaJy i ”rzedstawiJ w nim zarzuty, 
odnoszące się do czę`ci tekstowej oraz czę`ci 
graficznej wymienionej uchwaJyŁ Jednocze`nie 
Wojewoda O”olski za”ewniJ organom Gminy 
mowliwo`ć czynnego udziaJu w ”rowadzonym 
”ostę”owaniu ”o”rzez skJadanie wyja`nieL, doty-
czących ”rzedstawionych w ”i`mie zarzutówŁ  

 
W toku badania legalno`ci ”rzedmiotowej 

uchwaJy ustalono, we w granicach obszaru obję-
tego miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa 
obejmującego `ródmie`cie Nysy z terenami ”rzy-
legJymi znajdują się tereny zamknięteŁ  

 
źgodnie z ”ozycją nr 888 i 889 wykazu, doJą-

czonego do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury  
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
terenów, ”rzez które ”rzebiegają linie kolejowe, 
jako terenów zamkniętych (ŚzŁ UrzŁ MI z 2009 rŁ 
Nr 14, poz. 15) ｦ dziaJki nr: 70ł44 i 70ł55, ”oJo-
wone w obrębie _ródmie`cie, w gminie Nysa (jed-
nostka ewidencyjna Nysa-Miasto) zostaJy uznane 
za tereny zamknięte, zastrzewone ze względu na 
obronno`ć i bez”ieczeLstwo ”aLstwaŁ W celu 
”otwierdzenia statusu wymienionych dziaJek,  
w dniu 28 kwietnia 2010 r. Starosta Nyski prze-
kazaJ wydruk wy”isu z rejestru gruntów, z które-

go wynika, we dziaJka nr 70ł44 i dziaJka nr 70ł55 
stanowią tereny zamknięte na ”odstawie ”owoJa-
nej wywej decyzjiŁ Ponadto, zgodnie z dys”ozycją, 
zawartą w artŁ 10 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy o ”lano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｦ wy-
kaz terenów zamkniętych, wystę”ujących na 
obszarze gminy Nysa zostaJ zamieszczony  
w obowiązującym studium uwarunkowaL i kie-
runków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Nysa (”rzyjętym uchwaJą Nr XXXV/531/09 z dnia 
28 sierpnia 2009 r.). W pkt 26 niniejszego wyka-
zu znajduje się dziaJka nr 70ł28 (”oJowona w ob-
rębie _ródmie`cie, w gminie Nysa)Ł ź informacji, 
”osiadanych ”rzez Wojewodę O”olskiego wynika 
natomiast, we w dniu 18 kwietnia 2005 rŁ nastą-
”iJ ”odziaJ dziaJki nr 70ł28 na dziaJki nr 70ł42  
i nr 70/43. Z kolei, w dniu 16 lutego 2006 r. do-
konano ”odziaJu dziaJki nr 70ł43 na dziaJki nr: 
70/44-70ł55Ł A zatem, bez względu na aktualno`ć 
danych zawartych w obowiązującym studium 
gminy Nysa nalewy stwierdzić, we wskazuje ono 
wJa`ciwą lokalizację terenów zamkniętych, prze-
widzianą mŁinŁ na dziaJce nr 70ł44 i nr 70ł55Ł  

 
Analiza zaJącznika nr 1 do uchwaJy Nr XLV/ 

672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 
2010 rŁ ”okazuje natomiast, we na dziaJkach nr: 
70/44 i 70/55 wydzielono liniami rozgraniczają-
cymi teren komunikacji kolejowej (o symbolu KK) 
oraz teren usJug (o symbolu U1)Ł Jednocze`nie,  
z tekstu niniejszej uchwaJy wynika, we dla wwŁ 
terenów s”orządzono karty, zawierające ustale-
nia, o których mowa w artŁ 15 ustawy o ”lano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) te-
ren zamknięty to teren o charakterze zastrzewo-
nym ze względu na obronno`ć i bez”ieczeLstwo 
”aLstwa, okre`lony ”rzez wJa`ciwych ministrów  
i kierowników urzędów centralnychŁ Mając na 
uwadze szczególny charakter tych terenów, 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje zasa-
dy s”orządzania miejscowego ”lanu zagos”oda-
rowania przestrzennego w przypadku, gdy obej-
muje on obszary, na których znajdują się tereny 
zamknięteŁ Przede wszystkim zgodnie z artŁ 4 
ustŁ 3 wwŁ regulacji, w odniesieniu do terenów 
zamkniętych - w miejscowym planie zagospoda-
rowania ”rzestrzennego ustala się tylko granice 
tych terenów oraz granice ich stref ochronnychŁ 
W strefach ochronnych ustala się natomiast 
ograniczenia w zagospodarowaniu i w korzysta-
niu z tych terenów, w tym zakaz zabudowyŁ  
W komentarzu do art. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym ([w:] T. Bą-
kowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowa-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 53 – 3306 – Poz. 703 
 
niu ”rzestrzennym) zwrócono uwagę, we (cytŁ): 
ｭ<Ustalanie> ”olega na naniesieniu stosownych 
danych na czę`ć graficzną ”lanu oraz na od”o-
wiednim odniesieniu się do terenów zamkniętych 
w tek`cie uchwaJy, je`li oczywi`cie takie tereny 
znajdą się w obszarze objętym ustaleniami 
mŁ”ŁzŁ”Ł Jak wynika z definicji terenów zamknię-
tych oraz z przepisu art. 4 ust. 2a Prawa geode-
zyjnego i kartograficznego, <ustalenia> terenów 
nie mowna utowsamiać z ich ustanawianiem, al-
bowiem kom”etencje w tym zakresie nie zostaJy 
”rzyznane radzie gminy uchwalającej mŁ”ŁzŁ”Ł, 
lecz wJa`ciwym ministrom i kierownikom urzę-
dów centralnychｬŁ Warto dodać, we na ”odstawie 
art. 10 ust. 2 pkt 15 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym lokalizacja tere-
nów zamkniętych nastę”uje równiew w studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy, a jak wiadomo ustalenia 
studium są wiąwące dla organów gminy ”rzy s”o-
rządzaniu ”lanów miejscowychŁ PowoJując się na 
”rze”isy § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 164, poz. 1587) projekt rysunku planu miej-
scowego ”owinien zawierać mŁinŁ granice terenów 
zamkniętych oraz granice ich stref ochronnychŁ 

 
Przeprowadzona analiza stanu faktycznego 

oraz stanu ”rawnego s”rawy wskazuje, we na 
terenie objętym miejscowym ”lanem zagos”oda-
rowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy 
Nysa obejmującego `ródmie`cie Nysy z terenami 
”rzylegJymi nie ustalono granic terenów zamknię-
tych, jakie wynikają z decyzji nr 45 Ministra In-
frastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. oraz ze 
zgromadzonej dokumentacji sprawy. Linie rozgra-
niczające tereny komunikacji kolejowej (KK), za-
znaczone na rysunku ”lanu, s”orządzonym  
w skali 1: 1Ł000 nie ”okrywają się z granicami 
terenów zamkniętych, objętych kwestionowaną 
uchwaJąŁ Ponadto, dla terenów ”oJowonych na 
dziaJce nr: 70ł44 i na czę`ci dziaJki nr 70ł55 - 
tekst ”rzyjętego ”lanu zawiera ustalenia, wynika-
jące z artŁ 15 ustŁ 2 i 3 ustawy o ”lanowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z przepi-
sów roz”orządzeniaŁ Tymczasem, zgodnie z artŁ 14 
ustŁ 6 ”lanu miejscowego nie s”orządza się dla 
terenów zamkniętych, a w odniesieniu do tere-
nów zamkniętych w miejscowym ”lanie zagos”o-
darowania ”rzestrzennego ustala się tylko granice 
tych terenów oraz granice ich stref ochronnych 
(art. 4 ust. 3 ustawy). O”rócz tego, s”osób ujęcia 
rozpatrywanej kwestii w omawianym planie 
wskazuje, we teren oznaczonym symbolem KK 
stanowi osobną jednostkę funkcjonalną, wydzie-
loną liniami rozgraniczającymi i charakteryzującą 
się od”owiednimi ustaleniamiŁ Warto ”rzy tym 

zauwawyć, we linie rozgraniczające teren o równym 
”rzeznaczeniu nie są towsame z granicami tere-
nów zamkniętych, które zgodnie z ”owoJanym 
wywej roz”orządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane-
go zakresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania ”rzestrzennego stanowią osobny ele-
ment rysunku projektu planu miejscowego.  

 
Biorąc ”od uwagę wwŁ okoliczno`ci, organ 

nadzoru stwierdziJ, we nastą”iJo naruszenie okre-
`lonych wcze`niej zasad s”orządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy ｦ w zakresie dotyczącym terenów za-
mkniętychŁ Przy”ominam, we zasady s”orządzania 
”lanu miejscowego dotyczą mŁinŁ zawarto`ci aktu 
”lanistycznego (czę`ci tekstowej i graficznej, 
innych zaJączników), zawartych w nim ustaleL 
czy standardów dokumentacji ”lanistycznejŁ  
W ”rzy”adku naruszenia zasad s”orządzania ”la-
nu miejscowego ustawodawca nie wymaga, aby 
”rzedmiotowe naruszenie miaJo charakter istotnyŁ 
Tak więc kawde naruszenie zasad s”orządzania 
wwŁ aktu ”lanistycznego ”owinno skutkować 
stwierdzeniem ”rzez organ nadzoru niewawno`ci 
”rzyjętej w tej s”rawie uchwaJyŁ  

 
Jednym z ”owodów uruchomienia dziaJaL 

nadzorczych ”rzez Wojewodę O”olskiego w sto-
sunku do uchwaJy Nr XLV/672/10 Rady Miejskiej 
w Nysie jest takwe s”rzeczno`ć ”omiędzy ustale-
niem ”rzeznaczenia niektórych terenów w czę`ci 
tekstowej planu a ”rzeznaczeniem, wynikającym 
z rysunku ”lanu oraz z zaJącznika nr 1 do roz”o-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennegoŁ Chodzi w szczególno`ci o tereny 
oznaczone symbolem: A4, MN1, MN2, MN3, 

MN4, MN10, MN16, MN17, UO6. W § 5 ust. 1 
”rzedmiotowej uchwaJy Rada Miejska w Nysie 
”rzyjęJa, we obszar miasta dzieli się na tereny  
o ”odstawowych funkcjach, które są o”isane 
symbolem jego wiodącej funkcji i numerem po-
rządkowymŁ Przy czym ”rzeznaczenie podstawo-
we nalewy rozumieć jako przeznaczenie terenu, 
które dominuje na danym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi (§ 8 uchwaJy)Ł Nato-
miast, zgodnie z zamieszczonym w uchwale 
sJownikiem uwytych ”ojęć - uzu”eJnienie ”odsta-
wowej funkcji lub ustalenie przeznaczenia alterna-
tywnego w stosunku do funkcji podstawowej 
oznacza, we na danym terenie wyznaczono ”rze-
znaczenie do”uszczalneŁ Stosując zasadę odczy-
tywania za”isów ”lanu, okre`loną w § 5 kwe-
stionowanej uchwaJy, dla terenu o symbolu A4 

ustalono (w odpowiedniej karcie planu) jako prze-
znaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną (MN), natomiast jako przeznaczenie 
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dopuszczalne wyznaczono administrację i usJugi. 
Tymczasem, zgodnie z obja`nieniem wszystkich 
oznaczeL, zastosowanych na rysunku planu, 
symbol A zostaJ ”rzewidziany ”rzede wszystkim 
dla terenów zabudowy administracji paLstwowej  
i samorządowejŁ Jest to zresztą funkcja ”odsta-
wowa ustalona w kartach ”ozostaJych terenów  
o symbolu A i od”owiednim numerze ”orządko-
wym. Z kolei, w przypadku terenów o symbolu: 
MN1, MN3, MN4, MN10, MN16, MN17 wpisano 
w kartach planu jako przeznaczenie podstawowe 
symbol MN i opisano ten symbol w nastę”ujący 
s”osób: tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej. W pkt 4 karty ww. jednostek ustalono 
natomiast, we dopuszczalna jest funkcja usJugo-

wa, a w ”rzy”adku terenów o symbolu: MN1, 

MN17 do”uszczalna jest równiew zabudowa wie-

lorodzinna. W stosunku do terenów oznaczonych 
symbolem MN obja`nienie uwytych na rysunku 
oznaczeL wskazuje, we ”rzeznaczeniem ”odsta-
wowym tych jednostek jest zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna stanowi ”rzy tym osobną funkcję, 
oznaczoną w legendzie symbolem literowym MW. 
Obja`nienia uwytych oznaczeL, doJączone do ry-
sunku omawianego ”lanu są zgodne z zaJączni-
kiem nr 1 do ww. roz”orządzenia Ministra Infra-
struktury. W odniesieniu do terenu o symbolu 
MN2 okre`lono nastę”ujące ”rzeznaczenie ”od-
stawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej i jednorodzinnej (MN). Na wymienionym 
terenie dopuszczono ponadto usJugiŁ źarówno  
z rysunku ”lanu, jak i z zaJącznika nr 1 do wwŁ 
roz”orządzenia Ministra Infrastruktury wynika, we 
przedmiotem oznaczenia literowego MN jest wy-
Jącznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnaŁ 
źgodnie z kartą terenu, oznaczonego symbolem 
UO6, jako przeznaczenie podstawowe tej jed-
nostki ustalono funkcję zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (UO)Ł Tymczasem, w obja`nieniu 
oznaczeL, uwytych na rysunku ”lanu symbol UO 
zostaJ o”isany jako tereny zabudowy usJugowej  
z zakresu o`wiaty i nauki. W karcie omawianego 
terenu, do”uszczono natomiast usJugi w rozumie-
niu usJug, o których mowa w § 8 przedmiotowej 
uchwaJyŁ  

  

Na wstę”ie niniejszych rozwawaL warto za-
uwawyć, we gmina w ramach wykonywania zadaL 
wJasnych ustala mŁinŁ ”rzeznaczenie i zasady 
zagospodarowania terenu, a uprawnienie to okre-
`lone jako tzwŁ ｭwJadztwo ”lanistyczneｬ realizuje 
między innymi ”o”rzez uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i polega 
a tym, we gmina samodzielnie rozstrzyga o zasa-
dach zagospodarowania terenu. Rozstrzyganie  
o przeznaczeniu terenu i zasadach jego zagospo-
darowania winno nastą”ić z uwzględnieniem 
obowiązujących ”rze”isówŁ  

 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｦ  
w ”lanie miejscowym okre`la się obowiązkowo 
mŁinŁ ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania. Stosownie do 
”rze”isów ”owoJanego wywej roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury, ustalenia dotyczące ”rze-
znaczenia terenów ”owinny zawierać okre`lenie 
”rzeznaczenia ”oszczególnych terenów lub zasad 
ich zagos”odarowania, a takwe symbol literowy  
i numer wyrówniający go s”o`ród innych terenówŁ 
Przy czym podstawowe barwne oznaczenia gra-
ficzne i literowe dotyczące ”rzeznaczenia tere-
nów, które nalewy stosować na ”rojekcie rysunku 
”lanu miejscowego, okre`la zaJącznik nr 1 do 
tego roz”orządzeniaŁ  

 
Kontrola ustaleL ”lanu w zakresie ”rzeznacze-

nia terenów oznaczonych symbolem: A4, MN1, 

MN2, MN3, MN4, MN10, MN16, MN17, UO6 

wykazaJa, we Gmina nie ustaliJa jednoznacznej 
funkcji tych terenów, czym naruszyJa ”odstawo-
wą zasadę s”orządzania ”lanuŁ Funkcje ”rzy”isa-
ne danej jednostce planistycznej, oznaczonej  
w tre`ci ”lanu okre`lonym symbolem literowym 
”ozostają w s”rzeczno`ci z funkcjami, które zo-
staJy o”isane na rysunku ”lanu oraz w zaJączniku 
nr 1 do roz”orządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane-
go zakresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania ”rzestrzennegoŁ Przy”ominam, we 
kwestionowana uchwaJa jako akt prawa miej-
scowego ”odlega szczególnym rygorom ”raw-
nym, dlatego zapisy w zakresie elementarnych 
ustaleL ”lanu ”owinny być jednoznaczne i nie 
”owinny budzić wadnych wąt”liwo`ciŁ Istotne 
jest, aby miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego nie pozostawiaJ wadnych wąt”liwo`ci, 
co do ”rzeznaczenia objętych nim terenów, by byJ 
czytelny i s”ójnyŁ W szczególno`ci nie mowna 
tolerować za”isów, które sugerują, we w ramach 
jednostki planistycznej MN dominuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, a tymczasem w tre-
`ci ustalono, we funkcją ”odstawową dla tego 
terenu jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na i ewentualnie usJugi jako ”rzeznaczenie do-
puszczalne. Nie ma natomiast mowy o funkcji  
w postaci zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nejŁ Niedo”uszczalne są równiew za”isy, z których 
wynika, we w ramach jednostki funkcjonalnej MN ｦ 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jest funk-
cją zarówno ”odstawową, jak i do”uszczalnąŁ  

 
W rezultacie dokonanej oceny uchwaJy  

Nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  
31 marca 2010 r. organ nadzoru stwierdziJ rów-
niew, we na zaJączniku graficznym ”rzyjętej 
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uchwaJy wydzielono liniami rozgraniczającymi 
teren o symbolu MW44, jednakwe nie wprowa-
dzono wadnych ustaleL dla tego terenu w czę`ci 
tekstowej planu.  

 
Art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-

s”odarowaniu ”rzestrzennym stanowi, we wójt, 
burmistrz (”rezydent miasta) s”orządza ”rojekt 
planu, zawierający czę`ć tekstową i graficzną, 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami 
odrębnymiŁ Warto ”owtórzyć, we podstawowym 
ustaleniem planu miejscowego jest przeznaczenie 
terenu oraz linie rozgraniczające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”oda-
rowania. Nie mowna zatem ustalić linii rozgrani-
czających danego terenu na rysunku ”lanu i jed-
nocze`nie nie okre`lić jego ”rzeznaczenia w tre`ci 
”odjętej uchwaJyŁ Czę`ć graficzna miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego mowe 
być uznana za wiąwącą w takim jedynie zakresie, 
w jakim pozwala na to tekst tego planu. A zatem, 
w odniesieniu do terenu MW44 nie ustalono 
przeznaczenia terenu, o którym mowa w ”owoJa-
nym wywej ”rze”isie ustawy oraz w jej ”rze”isach 
wykonawczych. 

 
Podsumowując, stwierdzenie niewawno`ci czę-

`ci uchwaJy Nr XLVł672ł10 nastą”iJo z powodu 
naruszenia zasad s”orządzania miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego, okre`lo-
nych w art. 4 ust. 3, art. 9 ust. 4, art. 14 ust. 6 
oraz w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz w ”rze”isach roz”orządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem czę`ci uchwaJy Nr XLV/672/10 Rady Miej-
skiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r., orzeczono 
jak na wstę”ieŁ 

 
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),  
w związku z artŁ 54 ustŁ 1 ustawy z dnia  
30 sier”nia 2002 rŁ Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed 
sądami administracyjnymi (ŚzŁ U. Nr 153, poz. 
1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 
zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w O”olu, za moim ”o`rednictwem,  
w terminie 30 dni od daty jego doręczeniaŁ  

 
z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 
Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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