
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.118.2016.5 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz. 

1515 z późn. zm.) 

orzekam 

nieważność § 5 pkt 1 uchwały Nr XIV/150/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 21 marca 2016 roku w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi 

Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek nr 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1254/5, 1254/6 i 1254/7, 

położonych w Zbąszyniu w zakresie wyrazów ,,obowiązujące i”- ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XIV/150/2016 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy 

Dwór w obszarze działek nr 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1254/5, 1254/6 i 1254/7, położonych w 

Zbąszyniu została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 marca 2016 r. 

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

203 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.) . 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co 

następuje. 

Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1587) na rysunku planu stosuje się 

nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z tekstem 

planu miejscowego. 

W świetle powyższego w odniesieniu do przedmiotowego planu stwierdzono, iż ww. przepisy 

rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego naruszono w ten sposób, że na rysunku planu wyznaczono wyłącznie nieprzekraczalną linię 

zabudowy, co pozostaje w sprzeczności z ustaleniami § 5 pkt 1 uchwały Nr XIV/150/2016 Rady Miejskiej 

Zbąszynia z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek nr 1254/1, 

1254/2, 1254/3, 1254/4, 1254/5, 1254/6 i 1254/7, położonych w Zbąszyniu, gdzie ustalono ,,obowiązujące i 

nieprzekraczalne linie zabudowy, których usytuowanie określa rysunek miejscowego planu” 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Poz. 2999



Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

  

  

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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