
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 93 ｠ 10052 ｠ Poz. 1799

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-
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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/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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