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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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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN. I ｠ 8.0911 - 37/10 

z dnia 11 lutego 2010 roku 


