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a w kolejnych paragrafach uchwaEy przedstawia się 
tekst ujednolicony. Niejasne i niezrozumiaEe zapisy 
uchwaEy mogą utrudnić bądp uniemorliwić wydanie 
odpowiednich decyzji administracyjnych. 

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 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLIII/404/10 Rady Miej-
skiej w Zbąszyniu z dnia 24 czerwca 2010 roku w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci 
wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze dziaEek o nr 
ewidencyjnym 1364, 1365, 1366, 1367, 1376 i 
1377/2 w Zbąszyniu - ze względu na istotne naru-
szenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą nr XLIII/404/10 z dnia 24 czerwca 2010 
roku Rada Miejska w Zbąszyniu dokonaEa zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Zbąszynia oraz czę[ci wsi Perzyny i 
Nowy Dwór w obszarze dziaEek o nr ewidencyjnym 
1364, 1365, 1366, 1367, 1376 i 1377/2 w Zbą-
szyniu.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu dnia 08 lipca 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 pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. 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 dziaEają na podstawie i w granicach prawa. 

Poprzez dziaEanie na podstawie i w granicach pra-
wa w zakresie podejmowania uchwaE przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego rozumieć nale-
ry dziaEanie zgodne z przepisami regulującymi pod-
stawy prawne podejmowania uchwaE; przepisami 
prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego 
oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę 
podejmowania uchwaE. (por. wyrok WSA w Dodzi 
z dnia 21.01.2009 r. , sygn. akt III SA/Dd 564/08, 
wyrok NSA O/Z we WrocEawiu z dnia 20 kwietnia 
1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098).

W my[l art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (D. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ｠ zwana 
dalej ｧustawąｦ - projekt planu miejscowego sporzą-
dza się w granicach obszaru objętego planem. Zgod-
nie z art. 14 ust. 2 ustawy granice obszaru objętego 
planem, zostają okre[lone w zaEączniku graficznym 
do uchwaEy o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zgodnie z uzasadnieniem ww. uchwaEa zostaEa 
podjęta w granicach okre[lonych w uchwale Rady 
Miejskiej nr XXII/206/08 z dnia 6 listopada 2010 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Podnie[ć nalery, re granice uchwalenia planu wy-
kraczają poza granice okre[lone w ww. uchwale o 
przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego pla-
nu. Z dokumentacji prac planistycznych wynika, re 
cze[ć terenu objętego planem miejscowym zostaEa 
wyznaczona w uchwale Rady Miejskiej w Zbąszy-
niu nr XXXI/285/09 z dnia 8 wrze[nia 2009 roku, 
która jednak nie zostaEa przywoEana w uchwale w 
sprawie planu, jako podstawa do jego uchwalenia. 
Równocze[nie czę[ć terenu - dziaEka oznaczona 
na mapie nr ewid. 1366, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZP, zlokalizowanego w poEudnio-
wo ｠ zachodniej czę[ci terenu objętego planem, nie 
zostaEa objęta radną z ww. uchwaE o przystąpieniu. 
Powyrsze nieprawidEowo[ci stanowią istotne naru-
szenie trybu sporządzania miejscowego planu zago-
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spodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 
wymaganego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 
1587) - zwanego dalej ｧrozporządzeniemｦ - na pro-
jekcie rysunku planu miejscowego stosuje się na-
zewnictwo i oznaczenia umorliwiające jednoznacz-
ne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego 
z projektem tekstu planu miejscowego. W §18 pkt 
4 przedmiotowej uchwaEy ustala się obsEugę komu-
nikacyjną poprzez drogę wewnętrzną ｧwEączoną do 
drogi publicznej bezpo[rednio przylegającej do ob-
szaru objętego miejscowym planem, poEoronej po 
jego póEnocnej stronie...ｦ. Zapis ten jest niejasny w 
zestawieniu z rysunkiem planu, z którego nie wyni-
ka, reby droga KDW miaEa poEączenie z jakąkolwiek 
drogą publiczną. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorzą-
dzie gminnym zadania wEasne gminy obejmują m.in. 
sprawy dróg gminnych. Zgodnie z zapisami unie-
warnionego planu teren oznaczony symbolem KDW 
stanowi teren dróg wewnętrznych. W związku z po-
wyrszym niezrozumiaEym jest wskazanie w zaEącz-
niku 3 do uchwaEy konieczno[ci wykupienia tego 
terenu na cele drogi wewnętrznej KDW.

Ponadto wskazać nalery, re ze względu na po-
Eorenie terenu w bezpo[rednim sąsiedztwie Zbą-

szyGskiego ZaEorenia Zamkowego oraz z uwagi 
na wnioski przedstawione przez Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w pi[mie 
nr WN-4153/1215/2008 z dnia 19 grudnia 2008 
roku oraz w pi[mie nr WN-4153/6303/2009 z dnia 
19 papdziernika 2009 roku zasadne jest uzgodnie-
nie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z Wielkopolski Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, zgodnie z art. 17 pkt 7 lit. 
b ustawy oraz art. 106 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego. W przedmiotowym planie wnioski 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków przedstawione na etapie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostaEy nieuwzględnione. 

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

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.).

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLVIII/554/10 Rady Mia-
sta i Gminy SzamotuEy z dnia 28 czerwca 2010 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
w miejscowo[ci Kępa gm. SzamotuEy ｠ Etap I - ze 
względu na istotne naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

UchwaEą Nr XLVIII/554/10 z dnia 28 czerwca 
2010 roku Rada Miasta i Gminy SzamotuEy uchwali-
Ea miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowo-
[ci Kępa gm. SzamotuEy ｠ Etap I.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-

polskiemu wraz z dokumentacją planistyczną dnia 
13 lipca 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5, art. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz prze-
pisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.).

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy, stwierdziE co następuje:

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 dziaEają na podstawie i w granicach prawa. 
Poprzez dziaEanie na podstawie i w granicach pra-
wa w zakresie podejmowania uchwaE przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego rozumieć nale-
ry dziaEanie zgodne z przepisami regulującymi pod-
stawy prawne podejmowania uchwaE; przepisami 
prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego 
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