
Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3928 ｦ Poz. 644,645 

 

Mając ”owywsze na uwadze, stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Nr XLIX/310/10 Rady Miejskiej w Iobzie 
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Io-

bez, obszar ｭDrawskaｬ jest w ”eJni uzasadnione i konieczneŁ 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w SzczecinieŁ Skargę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 

30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięciaŁ 

 

w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego: 

Andrzej Chmielewski 

Wicewojewoda 

 
644 

 

645 
645 

ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR NK.4.AS.0911/17/10 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 4 marca 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć uchwaJy Nr XLIX/309/10 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 28 stycznia 

2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iobez, 
obszar ｭOsiedle Le`neｬ. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241), stwierdzam niewawno`ć: 

uchwaJy Nr XLIX/309/10 Rady Miejskiej w Iobzie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iobez, obszar ｭOsiedle Le`neｬ. 

Uzasadnienie 

W dniu 28 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Iobzie ”odjęJa uchwaJę Nr XLIX/309/10 w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iobez, obszar ｭOsiedle Le`neｬ. Zdaniem organu 

nadzoru przedmiotowa uchwaJa rawąco narusza obowiązujące ”rawoŁ 

Podejmując kwestionowany akt Rada Miejska w Iobzie ”rzywoJaJa w ”odstawie ”rawnej art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.)Ł Zgodnie z jego tre`cią ｭPlan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdze-

niu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze`nie o s”osobie roz”atrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznychŁ Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnię-
cia stanowią zaJączniki do uchwaJyｬ. 

W ”rzedmiotowej s”rawie zaznaczenia wymaga, iw w granicach administracyjnych Gminy Iobez obowiązuje 

ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennegoｬ ”rzyjęte uchwaJą Nr XXVI/226/01 

Rady Gminy Iobez z dnia 31 marca 2001 r., a nastę”nie zmienione uchwaJą Nr VII/34/07 z dnia 28 mar-

ca 2007 r. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 31 ｦ 3929 ｦ Poz. 645 

 

Po ”rzeanalizowaniu i ”orównaniu zaJącznika nr 2 do uchwaJy, tjŁ ｭWyrysu ze studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy dla terenu objętego ”lanemｬ oraz ｭRysunku miej-

scowego planu zagospodarowani przestrzennego ｭOsiedle Le`neｬ, opracowanego w skali 1:1000ｬ, sta-

nowiącego zaJącznik Nr 1 do uchwaJy Nr XLIXł309ł10 z obowiązującym na terenie gminy Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Iobez, stwierdzono znaczące rozbiewno-

`ci dotyczące ”rzeznaczenia ”oszczególnych terenówŁ Zgodnie bowiem z legendą ”rzedstawioną w za-

Jączniku nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iobez, obszaru ｭOsiedle 

Le`neｬ, teren oznaczony symbolem MN1 ”rzeznaczony jest w caJo`ci na ”otrzeby budownictwa mieszka-

niowego jednorodzinnego. Natomiast, zgodnie z postanowieniami obowiązującego Studium, ”óJnocno-

zachodnia czę`ć tego obszaru ”owinna być ”rzeznaczona ”od zalesienia: zieleL ”ubliczną i zbiorowe uwyt-

kowanie - zieleL ”arkowąŁ 

W studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Iobez w rozdziale IV, 
podrozdziale 4.1 pkt 4 Rada okre`liJa kierunki zagos”odarowania obszarów le`nych, stanowiąc, iw na te-

renach tych dopuszczalne jest: 

ｦ w”rowadzanie terenów zieleni urządzonej i uwytków ekologicznych, 
ｦ modernizacje istniejących systemów liniowych infrastruktury technicznej bez zmiany ich 

przebiegu, 

ｦ rozwój infrastruktury technicznej systemów liniowych gJównie w ”asach technicznych dróg 
lub ich sąsiedztwie oraz urządzeL o wymuszonych warunkami techniczno - ekonomicznymi 

lokalizacjach, równiew w zakresie obiektów towarzyszącychŁ 

Za”isy ”owywsze jednoznacznie wskazują, iw na ”rzedmiotowym obszarze nie do”uszcza się mowliwo`ci 
wznoszenia budynków mieszkalnych. 

Tym samym stwierdzić nalewy, iw ”ostanowienia uchwaJy Nr XLIX/309/10 w sprawie miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Iobez, obszar ｭOsiedle Le`neｬ są niezgodne z ”rze”isami Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Iobez, co bezs”ornie stanowi 
istotne naruszenie art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z któ-
rym ｭUstalenia studium są wiąwące dla organów gminy ”rzy s”orządzaniu ”lanów miejscowychｬ oraz po-

woJanego wywej art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. 

Niezalewnie od ”owywszego, w ”rzedmiotowej s”rawie wskazać nalewy, we zaJącznik Nr 2 do uchwaJy 
Nr XLIX/309/10 (ｭWyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 

Iobez o”racowany w skali 1:25 000ｬ) ”rzedstawiający fragment obszaru, dla którego ustalony zostaJ 
plan zagos”odarowania ”rzestrzennego nie jest towsamy z wyrysem tego obszaru w obowiązującym aktu-

alnie ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennegoｬ ”rzyjętym uchwaJą 
Nr XXVI/226/01 i zmienionym uchwaJą Nr VII/34/07. 

Mając ”owywsze na uwadze, stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Nr XLIXł309ł10 Rady Miejskiej w Iobzie 
z dnia 28 stycznia 2010 r. w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Iobez, 
obszar ｭOsiedle Le`neｬ jest w ”eJni uzasadnione i konieczneŁ 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w SzczecinieŁ Skargę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 

30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięciaŁ 

 

w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego: 

Andrzej Chmielewski 

Wicewojewoda 
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