
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10047 ｠ Poz. 1795

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/324/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia 
oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze 
dziaEki nr ewidencyjny 1033, 1035, 1036 oraz czę-
[ci dziaEki o nr ewidencyjnym 1034 w Zbąszyniu- ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/324/09 Rada Miejska w Zbą-
szyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzyny i 
Nowy Dwór w obszarze dziaEek o nr ewidencyjny 
1033, 1035, 1036 oraz czę[ci dziaEki o nr ewiden-
cyjnym 1034 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w 
tym dla inwestycji celu publicznego, oraz sposobów 
ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy po-
dejmuje uchwaEę o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Integralną czę[cią tej uchwaEy jest zaEącznik 
graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 
projektem planu (art. 14 ust. 2 ww. ustawy).

UchwaEą nr XVIII/162/08 z dnia 12 czerwca 2008 
r. Rada Miejska w Zbąszyniu przystąpiEa do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzyny i 
Nowy Dwór. Zgodnie z zaEącznikami graficznymi do 
tej uchwaEy, teren objęty zmianą planu dotyczyE m. 
in. dziaEek nr 1033, 1035, 1036, 1371/2. Następ-
nie uchwaEą nr XX/182/08 z dnia 22 wrze[nia 2008 
r. Rada Miejska Zbąszynia podjęEa uchwaEę o zmia-
nie ww. uchwaEy w czę[ci dotyczącej obszaru obję-
tego zmianą planu tylko w odniesieniu do dziaEki nr 
1371/2 (zmniejszono zakres terenu objętego zmianą 
planu). Po podjęciu powyrszych uchwaE Burmistrz 
Zbąszynia przystąpiE do czynno[ci wynikających z 
przepisu art. 17 pkt 1, 2, 3, 4, 6a ustawy o pla-
nowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Organ 
wykonawczy kontynuowaE procedurę sporządzania 
planu takre dla czę[ci dziaEki nr 1034, pomimo re 
teren ten nie zostaE objęty uchwaEą o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany planu. Dopiero w dniu 
8 wrze[nia 2009 roku Rada Miejska podjęEa kolejną 
uchwaEę (nr XXXI/284/09), zmieniającą uchwaEę nr 
XVIII/162/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w czę[ci 
dotyczącej obszaru objętego zmianą planu poprzez 
dodanie czę[ci dziaEek 1026/3 i 1034. Powyrsze 
uchybienie stanowi niewątpliwie istotne naruszenie 
trybu sporządzania planu miejscowego okre[lonego 
w art. 17 przedmiotowej ustawy.

W my[l przepisu art. 17 pkt 5 ustawy czynno-
[cią procedury planistycznej następującą kolejno 
po sporządzeniu projektu zmiany planu jest opraco-
wanie prognozy skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu. Jak wynika z przedstawionej w 
sprawie dokumentacji prognoza skutków finanso-
wych zostaEa opracowana dopiero w grudniu 2009 
roku, czyli krótko przed uchwaleniem zmiany planu.

Zgodnie z przepisem §8 ust. 2 rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w 
sprawie wymaganego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, 
poz. 1587) - zwanego dalej rozporządzeniem- w pro-
jekcie planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i 
oznaczenia umorliwiające jednoznaczne powiązanie 
projektu rysunku planu miejscowego z projektem 
tekstu planu miejscowego.

W odniesieniu do przedmiotowej zmiany planu w 
czę[ci graficznej uchwaEy brak jest oznaczeG graficz-
nych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 5 §13 
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tekstu uchwaEy, tj. do terenów objętych ochroną 
ukEadu urbanistyczno ｠ architektonicznego miasta 
Zbąszynia, wpisanego do rejestru zabytków. Z zapi-
sów planu nie wynika bowiem czy dziaEki nr 1033, 
1035, 1036 oraz czę[ć dziaEki 1034 poEorone są 
w ww. obszarze. Analogiczna sytuacja ma miejsce 
w odniesieniu do zapisów rozdziaEu 8 §19 uchwa-
Ey, dotyczącego terenów chronionych przyrodniczo. 
Zarówno z tekstu planu jak i z rysunku nie wynika, 
czy na terenie objętym zmianą planu znajdują się 
obszary objęte ochroną.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w planie miejscowym okre[la się obowiązkowo za-
sady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, w[ród któ-
rych ｠ zgodnie z §4 pkt 9 lit ｧcｦ rozporządzenia 
- winno okre[lić się wskapniki w zakresie komuni-
kacji, w szczególno[ci ilo[ć miejsc parkingowych w 
stosunku do ilo[ci mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych 
albo powierzchni obiektów usEugowych i produk-
cyjnych. Pomimo ustalenia w planie przeznaczenia 
terenu pod funkcję KS/U ｠ tj. tereny parkingów i 
zabudowy usEugowej, nie dopeEniono obowiązku 
wynikającego z ww. przepisów. Zapis w rozdziale 
7 §17 uchwaEy, zakazujący na terenie KS/U ｧlokali-

zacji obiektów innych nir miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych, obiekty maEej architektury, 
budynki przeznaczone na cele nieuciąrliwej dziaEal-
no[ci usEugowej i sieci infrastruktury technicznejｦ, 
nie stanowi o konieczno[ci zlokalizowania na tym 
terenie miejsc parkingowych jak równier w raden 
sposób nie okre[la ich ilo[ci.

Stosownie do przepisu §4 pkt 9 lit. ｧbｦ rozporzą-
dzenia w tek[cie planu powinny znalepć się takre 
ustalenia dotyczące okre[lenia warunków powiązaG 
ukEadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym. Zapisy analizowa-
nej zmiany planu w tym zakresie odnoszą się tylko 
do sieci infrastruktury technicznej. Brak odniesienia 
do ukEadu powiązaG sEurących obsEudze komunika-
cyjnej terenu planu.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/325/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia 
oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze 
dziaEki nr ewidencyjny 1371/2 w Zbąszyniu - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/325/09 Rada Miejska w 
Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzy-
ny i Nowy Dwór w obszarze dziaEki nr ewidencyjny 
1371/2 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 

z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury technicznej, w[ród których 
｠ zgodnie z §4 pkt 9 lit. ｧbｦ rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 
1587) - zwanego dalej ｧrozporządzeniemｦ - winno 
okre[lić się ustalenia dotyczące okre[lenia warun-
ków powiązaG ukEadu komunikacyjnego i sieci in-
frastruktury technicznej z ukEadem zewnętrznym. 
Zarówno z zapisów planu jak równier z rysunku 
planu nie wynika w jaki sposób teren zabudowy 
usEugowej ma zapewniony dostęp do drogi publicz-
nej. Brak ustaleG w zakresie obsEugi komunikacyjnej 
terenu inwestycji stanowi naruszenie zasad sporzą-
dzania planu.

W przepisie §8 uchwaEy nakazuje się uzgodnienia 
formy i tre[ci szyldów z wEa[ciwym konserwatorem 
zabytków. Natomiast z przedEoronej dokumentacji 
planistycznej nie wynika, aby konserwator zabyt-
ków wnioskowaE o wprowadzenie w tek[cie pla-
nu takiego zapisu. Wprowadzenie do uchwaEy w 
sprawie planu obowiązków, wykraczających poza 
katalog ustaleG wynikający z art. 15 ww. ustawy, 
stanowi niewątpliwie naruszenie zasad sporządza-
nia planu.

Ponadto na rysunku planu brak jest oznaczeG gra-
ficznych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 5 § 

16 uchwaEy, tj. do terenów objętych ochroną ukEa-
du urbanistyczno-architektonicznego miasta Zbą-
szynia, wpisanego do rejestru zabytków. Z zapisów 
planu nie wynika czy dziaEka 1371/2 poEorona jest 
w ww. obszarze. Analogiczna sytuacja ma miejsce 
w odniesieniu do zapisów rozdziaEu 8 §20 uchwa-
Ey, dotyczącego terenów chronionych przyrodniczo. 
Zarówno z tekstu planu, jaki i z rysunku nie wynika, 
czy na terenie objętym zmianą planu znajdują się 
obszary objęte ochroną. Oczywistym jest, ir wpro-
wadzenie ustaleG planu bez faktycznego uzasadnie-
nia powoduje trudno[ci interpretacyjne na dalszych 
etapach realizacji inwestycji objętych planem, co 
utrudnia bądp uniemorliwia wydanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/326/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz 
czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze dziaEki 
nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu- ze względu na 
istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/326/09 Rada Miejska w Zbą-
szyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzyny i 
Nowy Dwór w obszarze dziaEki o nr ewidencyjny 
1170/5 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 

z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

W my[l przepisu art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) w planie miejscowym okre[la się obowiązkowo 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci zabu-
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dowy. Z tre[ci rozdziaEu 7 przedmiotowej uchwaEy, 
odnoszącego się do ustalenia parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy, nie wynika, w jaki 
sposób ma być realizowana nowa zabudowa. Brak 
jest parametrów odnoszących się do wysoko[ci bu-
dynku, ukEadu i kąta nachylenia poEaci dachowych, 
co stanowi istotne naruszenie przywoEanego art. 15 
ust. 2 pkt 6 ustawy. Zapis §14 pkt 2 lit. ｧbｦ uchwa-
Ey Nr XXXVI/326/09 nakazujący ｧdostosowanie po-
zostaEych, nie okre[lonych miejscowym planem, 
parametrów dotyczących zabudowy i zagospoda-
rowania terenu do parametrów obowiązujących na 
dziaEce poEoronej poza obszarem objętym planem, 
do której doEączona zostanie dziaEka gruntｦ zdaniem 
organu nadzoru nie speEnia wymogów dotyczących 
stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleG 
projektu tekstu planu miejscowego, okre[lonych 
przepisem §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane-
go projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 1587) - zwane-
go dalej rozporządzeniem.

Nalery takre podnie[ć, ir zapisy uchwalonego 
planu jak np. ustalenia §14 pkt 1 lit. ｧaｦ uchwaEy 
zakazujące zagospodarowania dziaEki gruntu obję-
tej ustaleniami planu ｧbez przyEączenia jej do dziaE-
ki budowlanej do niej bezpo[rednio przylegającejｦ 
uniemorliwiają zrealizowania na ternie jakiejkolwiek 
inwestycji. Takie warunkowanie realizacji inwesty-
cji w planie miejscowym wykracza poza dozwolony 
zakres przedmiotowy miejscowego planu, okre[lony 
m.in. w art. 15 ustawy, przez co stanowi narusze-
nie zasad sporządzania planu.

Ponadto nieprzekraczalna linia zabudowy, okre[lo-
na na rysunku planu w odlegEo[ci ok. 3,0 m. od linii 
rozgraniczającej tereny o rórnych funkcjach unie-
morliwia zlokalizowanie na terenie jakiegokolwiek 
budynku przy jednoczesnym zachowaniu warunków 
technicznych wynikających z przepisów odrębnych. 
Zgodnie z §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 ze zmianami) ｧsytuowanie budynku 
... dopuszcza się w odlegEo[ci 1,5 m od granicy 
lub bezpo[rednio przy tej granicy, jereli wynika to 
z ustaleG planu miejscowego albo decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenuｦ. Usta-
lenia przedmiotowego planu nie przewidują w swej 
tre[ci dopuszczenia lokalizowania budynku przy gra-
nicy, tym samym uniemorliwiają wydanie zgodnej z 
prawem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
planie miejscowym okre[la się obowiązkowo zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej, w[ród których 
｠ zgodnie z §4 pkt 9 lit ｧcｦ rozporządzenia - win-
no okre[lić się wskapniki w zakresie komunikacji, w 
szczególno[ci ilo[ć miejsc parkingowych w stosun-

ku do ilo[ci mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych albo 
powierzchni obiektów usEugowych i produkcyjnych. 
W §14 pkt 2 lit. ｧcｦ uchwaEy okre[la wymaganą 
liczbę miejsc parkingowych pod warunkiem uzyska-
nia przez inwestora ｧzgody zarządcy przylegEej dro-
gi publicznej na korzystanie z miejsc postojowych 
urządzonych w liniach rozgraniczających tej ulicyｦ. 
Z rysunku planu wynika, re teren objęty granicami 
planu nie przylega do radnej drogi publicznej, stąd 
ter powyrszy warunek nie more zostać speEniony. 
Podobnie w §6 przedmiotowej uchwaEy nakazuje 
się uzgodnić formy i tre[ci szyldów z wEa[ciwym 
konserwatorem zabytków. Z przedstawionej doku-
mentacji nie wynika, aby konserwator zabytków 
wnioskowaE o wprowadzenie w tek[cie planu takie-
go zapisu.

Burmistrz, zgodnie z art. 17 ustawy, przed uchwa-
leniem planu zawiadamia o przystąpieniu do sporzą-
dzenia planu instytucje i organy wEa[ciwe do uzgad-
niania i opiniowania planu, w tym równier zarządcę 
drogi przylegającej do terenu objętego planem i 
wEa[ciwego konserwatora zabytków, a następnie 
uzgadnia projekt planu z tymi organami i instytucja-
mi. Na tym etapie procedury, dany organ powinien 
otrzymać projekt planu z konkretnymi rozwiązania-
mi w zakresie swojej wEa[ciwo[ci. Wprowadzenie 
do uchwaEy w sprawie planu obowiązków wykra-
czających poza katalog ustaleG wynikający z art. 
15 ustawy stanowi naruszenie zasad sporządzania 
planu.

Nalery takre podnie[ć, ir zgodnie z §4 pkt 9 lit. ｧbｦ 
rozporządzenia w tek[cie planu powinny znalepć się 
ustalenia dotyczące okre[lenia warunków powiązaG 
ukEadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym. Zgodnie z §14 pkt 
4 uchwaEy nr XXXVI/326/09 zapewnia się obsEugę 
komunikacyjną terenów MN,U ｧz przylegEych dróg 
lub poprzez dziaEki budowlane, do których doEą-
czona zostanie dziaEka gruntuｦ. Wobec braku dróg 
przylegEych dziaEka more być skomunikowana jedy-
nie poprzez dziaEki budowlane, do których zostanie 
doEączona. Przy czym powyrsze ustalenia w zakre-
sie warunków powiązaG ukEadu komunikacyjnego 
odnoszą się tylko do terenów MN,U. W stosunku do 
terenów KX,ZP plan nie zawiera radnych regulacji 
w tej kwestii, co stanowi naruszenie powyrszej nor-
my prawnej i w konsekwencji more doprowadzić do 
braku zapewnienia dostępno[ci do drogi publicznej 
dla terenów objętych planem.

Ponadto w odniesieniu do przedmiotowej zmiany 
planu rysunku planu brak oznaczeG graficznych od-
noszących się do zapisów rozdziaEu 5 §11 uchwaEy, 
tj. do terenów objętych ochroną ukEadu urbanistycz-
no-architektonicznego miasta Zbąszynia, wpisanego 
do rejestru zabytków. Z zapisów planu nie wynika 
czy dziaEka 1170/5 poEorona jest w ww. obszarze. 
Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do 
zapisów rozdziaEu 8 §19 uchwaEy, dotyczącego te-
renów chronionych przyrodniczo. Zarówno z tekstu 
planu, jaki i z rysunku nie wynika, czy na terenie 
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objętym zmianą planu znajdują się obszary objęte 
ochroną.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/327/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia 
oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze 
dziaEek o nr ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 
w Zbąszyniu - ze względu na istotne naruszenie pra-
wa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/327/09 Rada Miejska w Zbą-
szyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzyny i 
Nowy Dwór w obszarze dziaEek o nr ewidencyjnych 
1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

W przepisie §8 uchwaEy Nr XXXVI/327/09 w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci 
wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze dziaEek o nr 
ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu 
dopuszcza się umieszczenie szyldów, których formę 
i tre[ci nalery uzgodnić z wEa[ciwym konserwato-
rem zabytków. Z przedstawionej dokumentacji nie 
wynika jednak, aby konserwator zabytków wnio-
skowaE o wprowadzenie w tek[cie planu takiego 
zapisu. Zdaniem organu nadzoru wprowadzenie do 
uchwaEy w sprawie planu obowiązków wykracza-
jących poza katalog ustaleG wynikający z art. 15 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym stanowi naruszenie zasad sporządzania 
planu.

Ponadto na rysunku planu brak oznaczeG graficz-
nych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 5 §15 
uchwaEy, tj. do terenów objętych ochroną ukEadu 
urbanistyczno ｠ architektonicznego miasta Zbąszy-
nia, wpisanego do rejestru zabytków. Z zapisów 
uchwaEy nie wynika czy przywoEany w ww. para-
grafie chroniony ukEad urbanistyczny znajduje się 
w granicach przedmiotowego planu. Analogicznie 
sytuacja przedstawia się w odniesieniu do zapisu 
rozdziaEu 8 §21 uchwaEy, dotyczącego terenów 
chronionych przyrodniczo. Zarówno z tekstu planu, 
jaki i z rysunku nie wynika, czy teren objętym zmia-
ną planu znajduje się w granicach obszaru objętego 
ochroną. Nie ulega wątpliwo[ci, ir wprowadzenie 
ustaleG planu bez faktycznego uzasadnienia spowo-
duje trudno[ci interpretacyjne na dalszych etapach 
realizacji inwestycji objętych planem, co utrudni 
bądp uniemorliwi wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/328/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz 
czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze dziaEki 
nr ewidencyjny 1909/2 w Zbąszyniu- ze względu na 
istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/328/09 Rada Miejska w Zbą-
szyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzyny i 
Nowy Dwór w obszarze dziaEki o nr ewidencyjny 
1909/2 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym integralną czę[cią 
uchwaEy o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
zaEącznik graficzny przedstawiający granice obszaru 
objętego planem. UchwaEą nr XVII/206/08 z dnia 6 
listopada 2008 r. Rada Miejska w Zbąszyniu przy-
stąpiEa do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz czę[ci wsi 

Perzyny i Nowy Dwór w zakresie terenów przedsta-
wionych w zaEącznikach graficznych do uchwaEy nr 
1 i nr 2. W zaEączniku nr 1 ww. uchwaEy o przystą-
pieniu okre[lono granice zmiany planu dla terenu, 
dla którego uchwaEą nr XXXVI/328/09 uchwalono 
miejscowy plan. Stwierdzić nalery, ir granice terenu 
uchwalonej zmiany miejscowego planu są niezgod-
ne z obszarem, dla którego podjęto uchwaEę o przy-
stąpieniu, w zakresie czę[ci terenu oznaczonego 
symbolem U. Uchwalenie planu miejscowego dla te-
renu, dla którego nie podjęto uchwaEy o przystąpie-
niu stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania 
planu, poprzez pominięcie czynno[ci wynikających 
z art. 17 powoEywanej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury technicznej, w[ród których 
｠ zgodnie z §4 pkt 9 lit. ｧbｦ rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 
1587), zwanego dalej ｧrozporządzeniemｦ - winno 
okre[lić się ustalenia dotyczące okre[lenia warun-
ków powiązaG ukEadu komunikacyjnego i sieci infra-
struktury technicznej z ukEadem zewnętrznym. O ile 
dla terenów usEugowych okre[lono sposób obsEugi 
komunikacyjnej, to dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej zarówno w zapisach planu jak 
równier na rysunku planu nie odniesiono się do tej 
kwestii. Brak ustaleG w zakresie obsEugi komunika-
cyjnej terenu inwestycji stanowi niewątpliwie naru-
szenie zasad sporządzania planu.

W §7 uchwaEy nakazuje się uzgodnienia formy i 
tre[ci szyldów z wEa[ciwym konserwatorem zabyt-
ków. Z przedEoronej dokumentacji prac planistycz-
nych nie wynika, aby konserwator zabytków wnio-
skowaE o wprowadzenie w tek[cie planu takiego 
zapisu. Wprowadzenie do uchwaEy w sprawie planu 
obowiązków, wykraczających poza katalog ustaleG 
wynikający z art. 15 ustawy takre stanowi narusze-
nie zasad sporządzania planu.

Ponadto na rysunku planu brak oznaczeG gra-
ficznych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 8 
§20 przedmiotowej uchwaEy, dotyczącego terenów 
chronionych przyrodniczo. Zarówno z tekstu planu, 
jaki i z rysunku nie wynika, czy na terenie objętym 
zmianą planu znajdują się obszary objęte ochroną. 
Wprowadzenie ustaleG planu bez faktycznego uza-
sadnienia powoduje trudno[ci interpretacyjne na 
dalszych etapach realizacji inwestycji objętych pla-

1799

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN. I ｠ 8.0911 - 38/10 

z dnia 12 lutego 2010 roku



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10053 ｠ Poz. 1799, 1800

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/329/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia 
oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze 
dziaEki nr ewidencyjny 1943/1 w Zbąszyniu - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/329/09 Rada Miejska w 
Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzy-
ny i Nowy Dwór w obszarze dziaEki nr ewidencyjny 
1943/1 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudowy. W §17 ust. 
1 pkt 2 uchwaEy okre[la się usytuowanie linii zabu-
dowy od drogi wewnętrznej KDW w odlegEo[ci 5,0 
m. W odniesieniu do rysunku planu, nalery stwier-
dzić, re linia zabudowy jest wytyczona tylko na te-
renach oznaczonych symbolem KS, natomiast dla 
terenu oznaczonego symbolem UH nie wyznaczono 
przedmiotowego parametru. Brak wyznaczenia linii 
zabudowy stanowi naruszenie ww. przepisu i tym 
samym naruszenie zasad sporządzenia miejscowego 
planu.

Ponadto na rysunku planu uchwalonej zmiany brak 
oznaczeG graficznych odnoszących się do zapisów 
rozdziaEu 8 §21 przedmiotowej uchwaEy dotyczące-
go terenów chronionych przyrodniczo. Zarówno z 
tekstu planu, jaki i z rysunku nie wynika, czy na 
terenie objętym zmianą planu znajdują się obszary 
objęte ochroną. Wprowadzenie ustaleG planu bez 

nem, co utrudnia bądp uniemorliwia wydanie decy-
zji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy w pla-
nie miejscowym okre[la się obowiązkowo granice i 
sposoby zagospodarowania terenów nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi, które w my[l §4 pkt 7 
rozporządzenia powinny zawierać nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów. Na terenach oznaczonych w planie sym-
bolem MW wyznaczono granicę terenów corocznie 
podtapianych. W §18 nakazuje się ｧuwzględnienie 
w zagospodarowaniu terenu obszarów corocznie 
podtapianychｦ przy czym zapisy planu nie okre[lają 
szczególnych zasad zagospodarowania terenu wyni-
kających z faktu występowania na terenie MW ob-
szarów podtapianych, co stanowi naruszenie ww. 
zasad sporządzania planu. Ponadto brak ustaleG w 

odniesieniu do terenów corocznie podtapianych na-
rusza przepisy §8 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z 
którym na projekcie rysunku planu stosuje się na-
zewnictwo i oznaczenia umorliwiające jednoznacz-
ne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego 
z projektem tekstu planu miejscowego.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10054 ｠ Poz. 1800, 1801

faktycznego uzasadnienia powoduje trudno[ci inter-
pretacyjne na dalszych etapach realizacji inwesty-
cji objętych planem, co utrudnia bądp uniemorliwia 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/330/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia 
oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze 
dziaEki nr ewidencyjny 1943/2 w Zbąszyniu - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/330/09 Rada Miejska w 
Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzy-
ny i Nowy Dwór w obszarze dziaEki nr ewidencyjny 
1943/2 w Zbąszyniu

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 

dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisem §8 ust. 2 rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, 
poz. 1587) - zwanego dalej rozporządzeniem - na 
projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się na-
zewnictwo i oznaczenia umorliwiające jednoznacz-
ne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego 
z projektem teksu planu miejscowego. W odniesie-
niu do przedmiotowej zmiany planu na rysunku pla-
nu brak oznaczeG graficznych odnoszących się do 
zapisów rozdziaEu 8 §20 uchwaEy, tj. do terenów 
chronionych przyrodniczo. Zarówno z tekstu planu, 
jaki i z rysunku nie wynika, czy na terenie objętym 
zmianą planu znajdują się obszary objęte ochroną. 
Zdaniem organu nadzoru prowadzenie ustaleG planu 
bez faktycznego uzasadnienia powoduje trudno[ci 
interpretacyjne na dalszych etapach realizacji inwe-
stycji objętych planem, co utrudnia bądp uniemorli-
wia wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i sta-
nowi naruszenie ww. przepisu.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10055 ｠ Poz. 1802

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/331/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz 
czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze dzia-
Eek o nr ewidencyjnych 1846, 1847, 1848, 1849, 
1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855 w Zbąszy-
niu - ze względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/331/09 Rada Miejska w 
Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzy-
ny i Nowy Dwór w obszarze dziaEek o nr ewiden-
cyjnych 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 
1852, 1853, 1854, 1855 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w planie miejscowym okre[la się obowiązkowo za-
sady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, w[ród któ-
rych ｠ zgodnie z §4 pkt 9 lit. ｧbｦ rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, 
poz. 1587), zwanego dalej rozporządzeniem - w tek-
[cie planu powinny znalepć się ustalenia dotyczące 
okre[lenia warunków powiązaG ukEadu komunika-
cyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukEadem 
zewnętrznym. Zapisy planu w raden sposób nie od-
noszą się do ustaleG w zakresie obsEugi komunika-
cyjnej terenu. Wobec tak przyjętych ustaleG uznać 
nalery, re teren nie ma zapewnionego dostępu do 
drogi publicznej.

Ponadto na rysunku planu brak oznaczeG graficz-
nych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 8 §11 
uchwaEy, tj. do terenów chronionych przyrodniczo. 
Zarówno z tekstu planu, jaki i z rysunku nie wyni-
ka, czy na terenie objętym zmianą planu znajdują 
się obszary objęte ochroną. Wprowadzenie ustaleG 
planu bez faktycznego uzasadnienia powoduje trud-
no[ci interpretacyjne na dalszych etapach realizacji 
inwestycji objętych planem, co utrudnia bądp unie-
morliwia wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z tre[cią §10 pkt 3 przedmiotowej 
uchwaEy dopuszcza się ｧwykorzystanie na cele sy-
tuowania budynku 100% powierzchni dziaEki bu-
dowlanejｦ. Przepis §12 ust. 2 rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 
2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) stanowi, re 
ｧsytuowanie budynku ... dopuszcza się w odlegEo[ci 
1,5 m od granicy lub bezpo[rednio przy tej granicy, 
jereli wynika to z ustaleG planu miejscowego albo 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenuｦ. Zdaniem organu nadzoru ustalenia przed-
miotowego planu uniemorliwiają wydanie zgodnej 
z prawem decyzji o pozwoleniu na budowę dla czę-
[ci inwestycji objętych planem, ze względu na brak 
jednoznacznego zapisu dopuszczającego morliwo[ć 
lokalizacji budynków w granicy dziaEki.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10056 ｠ Poz. 1803

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/332/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz 
czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze dziaEki 
nr ewidencyjny 1945 w Zbąszyniu - ze względu na 
istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/332/09 Rada Miejska w 
Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzy-
ny i Nowy Dwór w obszarze dziaEki nr ewidencyjny 
1945 w Zbąszyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w planie miejscowym okre[la się obowiązkowo za-
sady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, w[ród któ-
rych ｠ zgodnie z §4 pkt 9 lit. ｧcｦ Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 
163, poz. 1587, zwanego dalej rozporządzeniem) 
w planie miejscowym winno okre[lić się wskapni-
ki w zakresie komunikacji, w szczególno[ci ilo[ć 
miejsc parkingowych w stosunku do ilo[ci mieszkaG 
lub ilo[ci zatrudnionych albo powierzchni obiektów 
usEugowych i produkcyjnych. W §18 pkt 2 lit. ｧdｦ 
uchwaEy Nr XXXVI/332/09 okre[la się natomiast 
wymaganą liczbę miejsc parkingowych pod warun-
kiem, re ｧzarządca przylegEych dróg publicznych 
wyrazi zgodę na korzystanie z miejsc postojowych 
urządzonych w liniach rozgraniczających tych dróg 
lub sąsiednich placach publicznychｦ. Zdaniem orga-
nu nadzoru powyrszy sposób okre[lenia miejsc par-
kingowych nie wypeEnia dyspozycji ww. przepisów.

Przepis §8 przedmiotowej uchwaEy nakazuje się 
uzgodnienia formy i tre[ci szyldów z wEa[ciwym 
konserwatorem zabytków. Z przedEoronej doku-
mentacji prac planistycznych nie wynika natomiast, 
aby konserwator zabytków wnioskowaE o wprowa-
dzenie w tek[cie planu takiego zapisu. Burmistrz, 
zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, przed uchwaleniem planu 
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia planu 
instytucje i organy wEa[ciwe do uzgadniania i opi-
niowania planu, w tym równier zarządcę drogi przy-
legającej do terenu objętego planem i wEa[ciwego 
konserwatora zabytków, a następnie uzgadnia pro-
jekt planu z tymi organami i instytucjami. Na tym 
etapie procedury, dany organ powinien otrzymać 
projekt planu z konkretnymi rozwiązaniami w zakre-
sie swojej wEa[ciwo[ci. Wprowadzenie do uchwaEy 
w sprawie planu obowiązków wykraczających poza 
katalog ustaleG wynikający z art. 15 ustawy stano-
wi naruszenie zasad sporządzania planu.

Zgodnie z §4 pkt 9 lit. ｧbｦ rozporządzenia w tek-
[cie planu powinny znalepć się ustalenia dotyczące 
okre[lenia warunków powiązaG ukEadu komunika-
cyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukEadem 
zewnętrznym. Z tre[ci przedmiotowego planu miej-
scowego nie wynika w jaki sposób zapewnia się ob-
sEugę komunikacyjną terenów U.MW.

Ponadto na rysunku planu brak oznaczeG graficz-
nych odnoszących się do zapisów rozdziaEu 5 §15 
uchwaEy, tj. do terenów objętych ochroną ukEadu 
urbanistyczno-architektonicznego miasta Zbąszy-
nia, wpisanego do rejestru zabytków. Z zapisów 
planu nie wynika czy dziaEka 1945 poEorona jest w 
ww. obszarze. Analogiczna sytuacja ma miejsce w 
odniesieniu do zapisów rozdziaEu 8 §19 uchwaEy, 
dotyczącego terenów chronionych przyrodniczo. 
Zarówno z tekstu planu, jaki i z rysunku nie wynika, 
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10057 ｠ Poz. 1803, 1804

DziaEając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
orzekam niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVI/339/09 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 18 grudnia 2009 
roku w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszy-
nia oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór - ze wzglę-
du na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/339/09 Rada Miejska w Zbą-
szyniu z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonaEa zmia-
ny tekstu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi 
Perzyny i Nowy Dwór.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 14 stycznia 2010 roku

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie przepisu 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy ｠ organ nadzoru stwierdziE, co na-
stępuje:

Zgodnie z zasadą wyraroną w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy wEadzy pu-
blicznej (niewątpliwie i organy jednostek samorządu 
terytorialnego) dziaEają na podstawie i w granicach 
prawa. DziaEalno[ć organów gminy opiera się w gra-
nicach okre[lonych przepisami prawa i realizowana 
jest wyEącznie w ramach przez przepisy okre[lo-
nych. Powyrsza zasada, odnosząca się do wszelkiej 
dziaEalno[ci organów jednostek samorządu teryto-
rialnego rozciąga się takre na uchwaEodawczą dzia-
Ealno[ć samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz sposobów ich za-
gospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje 
uchwaEę o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. In-
tegralną czę[cią tej uchwaEy jest zaEącznik graficzny 
przedstawiający granice obszaru objętego projek-
tem planu (art. 14 ust. 2 ww. ustawy). UchwaEą 
nr XXII/207/08 z dnia 6 listopada 2008 roku Rada 
Miejska w Zbąszyniu przystąpiEa do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzy-
ny i Nowy Dwór. Zgodnie z tre[cią uchwaEy zmiana 
obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-

czy na terenie objętym zmianą planu znajdują się ob-
szary objęte ochroną. Niewątpliwie wprowadzenie 
ustaleG planu bez faktycznego uzasadnienia powo-
duje trudno[ci interpretacyjne na dalszych etapach 
realizacji inwestycji objętych planem, co utrudnia 
bądp uniemorliwia wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę.

Podnie[ć takre nalery, ir tre[ci §18 pkt 1 lit. ｧcｦ 
uchwaEy, zakazującego ｧprzeznaczenie na cele loka-
lizowania budynków powierzchni większej nir 70% 
powierzchni dziaEki budowlanejｦ jak równier z tre-
[ci uzasadnienia do uchwaEy morna domniemywać, 
re intencją uchwalenia przedmiotowego planu byEo 
m.in. zwiększenie intensywno[ci zabudowy. O ile 
wskapnik zabudowy dla terenu jest wysoki, o tyle 
morliwo[ci zagospodarowania nieruchomo[ci ze 
względu na konieczno[ć zachowania odlegEo[ci wy-
nikających z przepisów odrębnych są niewielkie.

Zgodnie z §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 ze zmianami) ｧsytuowanie budyn-
ku ... dopuszcza się w odlegEo[ci 1,5 m od granicy 
lub bezpo[rednio przy tej granicy, jereli wynika to 
z ustaleG planu miejscowego albo decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenuｦ. Usta-
lenia przedmiotowego planu nie przewidują dopusz-
czenia lokalizowania budynku przy granicy, tym 
samym w praktyce uniemorliwiają wydanie zgodnej 
z prawem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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wania przestrzennego miaEa dotyczyć usytuowa-
nia linii zabudowy, wielko[ci wydzielanych dziaEek, 
wskapnika i zasad zapewnienia miejsc postojowych 
dla samochodów, intensywno[ci zabudowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego zawiera 
czę[ć tekstową i graficzną. Dokonana uchwaEą Nr 
XXXVI/339/09 zmiana planu obejmuje wyEącznie 
czę[ć tekstową, co stanowi naruszenie podstawo-
wej zasady sporządzania planu, okre[lonej w ww. 
przepisie. Ponadto zgodnie z art. 27 ww. ustawy 
zmiana planu miejscowego następuje w takim try-
bie, w jakim jest on uchwalany. Tym samym zmia-
na taka musi odnosić się do ustaleG okre[lonych w 
art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Dokonana przedmiotową 
uchwaEą zmiana planu, polegająca jedynie na zmia-
nie tekstu planu, nie znajduje więc odzwierciedlenia 
w przepisach ustawy.

W konsekwencji braku rysunku planu uchwaEa Nr 
XXXVI/339/09 nie speEnia równier wymagaG okre-
[lonych w §§3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, 
poz. 1587) - zwanego dalej ｧrozporządzeniemｦ.

Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia w projekcie 
planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i ozna-
czenia umorliwiające jednoznaczne powiązanie pro-
jektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu 
planu miejscowego. W przypadku przedmiotowej 
uchwaEy proponowane zmiany w tek[cie planu od-
noszą się m. in. do linii zabudowy np. w §1 ust. 2 
pkt 3 ppkt 3 tiret 1 ｧna pojedynczych dziaEkach po-
Eoronych pomiędzy dziaEkami zabudowanymi przed 
uchwaleniem miejscowego planu lub na dziaEkach 
znajdujących się w bezpo[rednim sąsiedztwie za-
budowy jako dziaEki skrajne na przedEureniu ciągu 
budynków, dopuszcza się sytuowanie budynków 
wedEug linii zabudowy wyznaczonej przez [ciany 
frontowe budynków istniejących, nawet jereli jest 
ona poEorona blirej linii rozgraniczającej dróg nir 

okre[lano na rysunku miejscowego planuｦ. Usta-
lenia tekstowe, a w szczególno[ci dotyczące linii 
zabudowy, powinny znalepć swoje odniesienie na 
rysunku planu, którego dla przedmiotowej uchwaEy 
brak.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go stanowi prawo miejscowe i jako akt powszech-
nie obowiązujący na terenie, dla którego zostaE 
uchwalony, powinien być zrozumiaEy i jednoznaczny 
w interpretacji. Powarne wątpliwo[ci i zastrzerenia 
pod względem prawidEowej konstrukcji i zgodno-
[ci z zasadami techniki prawodawczej budzi tekst 
uchwaEy, np. ｧtre[ć ust. 1 §5 przenosi się do §7 
jako pkt 1, a w pozostaEych ustępach zmienia się 
odpowiednio ich numerację, a ponadto w obecnym 
ust. 1 na początku zdania zmienia się numer ustępu, 
do którego odnosi się zastrzerenie z ust. na ust. 2ｦ 
Zapisy niezrozumiaEe i niejasne mogą utrudnić bądp 
uniemorliwić wydanie odpowiednich decyzji admi-
nistracyjnych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wej[cie w rycie 
planu miejscowego powoduje utratę mocy obowią-
zującej innych planów zagospodarowania lub ich 
czę[ci odnoszących się do objętego nim terenu. Z 
tre[ci analizowanej uchwaEy trudno wywiepć, dla 
jakiego terenu jest uchwalana niniejsza zmiana i w 
związku z tym, w jakim zakresie traci moc obecnie 
obowiązujący plan.

Mając na uwadze powyrsze niniejsze rozstrzy-
gniecie jest w peEni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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