
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10044 ｠ Poz. 1793

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/323/09 
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 1342 w Zbąszyniu - ze względu na 
istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/323/09 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 
1342 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 ｧrozporządzeniemｦ - 
winno okre[lić się wskapniki w zakresie komunika-
cji, w szczególno[ci ilo[ć miejsc parkingowych w 
stosunku do ilo[ci mieszkaG lub ilo[ci zatrudnionych 
albo powierzchni obiektów usEugowych i produkcyj-
nych. W §18 pkt 2 lit. e przedmiotowej uchwaEy 
okre[la się wymaganą liczbę miejsc parkingowych 
wskazując jednocze[nie, re warunek zostanie uzna-
ny za speEniony, jereli ｧzarządca przylegEych dróg 
publicznych wyrazi zgodę na korzystanie z miejsc 
postojowych urządzonych w liniach ich liniach roz-
graniczającychｦ. Zdaniem organu nadzoru taki spo-
sób okre[lenia miejsc parkingowych nie wypeEnia 
dyspozycji ww. przepisu.

Podobnie w §7 uchwaEy nakazuje się uzgodnienia 
formy i tre[ci szyldów z wEa[ciwym konserwatorem 
zabytków. Z przedEoronej dokumentacji prac plani-
stycznych nie wynika natomiast , aby konserwator 
zabytków wnioskowaE o wprowadzenie w tek[cie 
planu takiego zapisu. Burmistrz, zgodnie z art. 17 
ustawy, przed uchwaleniem planu zawiadamia o 
przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i or-
gany wEa[ciwe do uzgadniania i opiniowania planu, 
w tym równier zarządcę drogi przylegającej do te-
renu objętego planem i wEa[ciwego konserwatora 
zabytków, a następnie uzgadnia projekt planu z tymi 
organami i instytucjami. Na tym etapie procedury, 
dany organ powinien otrzymać projekt planu z kon-
kretnymi rozwiązaniami w zakresie swojej wEa[ci-
wo[ci. Wprowadzenie do uchwaEy w sprawie planu 
obowiązków wykraczających poza katalog ustaleG 
wynikający z art. 15 ustawy stanowi naruszenie za-
sad sporządzania planu.

Ponadto z §4 pkt 9 lit. ｧbｦ ww. rozporządzenia 
wynika, ir w tek[cie planu powinny znalepć się 
ustalenia dotyczące okre[lenia warunków powiązaG 
ukEadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym. Zapisy planu w ra-
den sposób nie odnoszą się do ustaleG w zakresie 
obsEugi komunikacyjnej terenu.

W §18 pkt 3 okre[la się, re ｧgranice wydzielanych 
dziaEek muszą pokrywać się z liniami rozgraniczają-
cymi terenuｦ. PodziaEu nieruchomo[ci dokonuje, w 
my[l i na zasadach okre[lonych w art. 92 i dalszych 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomo[ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 
ze zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu doko-
nywania podziaEów nieruchomo[ci (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 261 poz. 2663), uprawniony geodeta. Podzia-
Eu dokonuje się przy zachowaniu odpowiedniej for-
my i szeregu zasad, których nie speEnia i nie more 
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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/322/09 
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 651/2 i 663/3 w Zbą-
szyniu- ze względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XXXVI/322/09 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 
651/2 i 663/3 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.

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 XVIII/162/08 z dnia 
12 czerwca 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 od 
nr 1 do nr 10. W zaEączniku nr 3 uchwaEy o przy-
stąpieniu okre[lono granice zmiany planu dla terenu, 

speEniać plan miejscowy. Wprawdzie plan, poprzez 
analogię do zapisów §4 pkt 8 rozporządzenia, regu-
lujących zasady i warunki podziaEów nieruchomo[ci 
(w tym okre[lenie minimalnych lub maksymalnych 
szeroko[ci frontów dziaEek, ich powierzchni oraz 
okre[lenie kąta poEorenia granic dziaEek w stosun-
ku do pasa drogowego) dla dziaEek uzyskiwanych 
w wyniku ｧscalania i podziaEu nieruchomo[ciｦ, wi-
nien zawierać okre[lenie takich zasad, jednakre 
mogą one stanowić jedynie wytyczne dla geodety i 
organu wydającego decyzję zatwierdzającą podziaE 
nieruchomo[ci, bez szczegóEowego okre[lania na 
rysunku planu granic nowo wydzielanych dziaEek 
jako obowiązujących. Przez wzgląd na powyrsze 
przedmiotowa uchwaEa wykracza poza okre[lony w 
art. 15 ustawy zakres, jaki obejmować more plan 
miejscowy, co stanowi tym samym przekroczenie 
wEa[ciwo[ci organu sporządzającego plan.

Na rysunku planu brak oznaczeG graficznych od-
noszących się do zapisów rozdziaEu 5 §15 uchwaEy, 
tj. do terenów objętych ochroną ukEadu urbanistycz-
no-architektonicznego miasta Zbąszynia, wpisanego 

do rejestru zabytków. Z zapisów planu nie wynika 
czy dziaEka 1342 poEorona jest w ww. obszarze. 
Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu 
do zapisów rozdziaEu 8 §19 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 
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
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