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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR NK-4.4131.142.2011.AB 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

stwierdzające niewawno`ć w czę`ci uchwaJy Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu lewącego w obrębie ZastaL, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) 

stwierdzam niewawno`ć: 
§ 11 ust. 1 pkt 2 lit. b w zakresie sJowa ｭzmienna minimumｬ, 
§ 11 ust. 3 pkt 2 lit. b w zakresie sJowa ｭzmienny minimumｬ 
uchwaJy Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania ”rzestrzennego dla terenu lewącego w obrębie ZastaL, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 maja 2011 r. Rada Miejska w Wolinie ”odjęJa uchwaJę Nr IX/98/11 w sprawie miejscowe-

go ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu lewącego w obrębie ZastaL, Chynowo i Rekowo, 

gmina Wolin. 

W § 11 dotyczącym terenów komunikacji, w tym drogi publicznej oraz dróg wewnętrznych, Rada 
okre`liJa w ust. 1 oraz ust. 3 szeroko`ci w liniach rozgraniczających minimum (od”owiednio) 15 i 5 metrów, 
czym - w ocenie organu nadzoru - naruszyJa ”rze”isy ”owszechnie obowiązującego ”rawaŁ 

Jako materialno”rawną ”odstawę kwestionowanego aktu Rada Miejska ”rzywoJaJa ”rze”is art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 ze zmŁ), który stanowi, iw plan miejscowy uchwala rada gminy, ”o stwierdzeniu, we nie narusza 
on ustaleL studium, rozstrzygając jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz spo-

sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do za-

daL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 
zaJączniki do uchwaJy. 

Niewąt”liwie, ”rzywoJany ”rze”is ”rzyznaje radzie gminy kom”etencję do uchwalenia miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, wskazać jednak nalewy, iw ”lan taki - jako akt prawa miejscowe-

go - ”owinien s”eJniać szereg wymogów, szczegóJowo okre`lonych w przepisach prawa rangi ustawowej. 

I tak, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po-

winien okre`lać obowiązkowo ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, natomiast z § 4 pkt 9 lit. a roz”orządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) wynika, iw ”rzy za”isywaniu ”rojektu tekstu 
planu miejscowego wymagane są ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej, (które) ”owinny zawierać okre`lenie ukJadu komunikacyjne-

go i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komu-

nikacyjnych. Jednocze`nie, ustawodawca w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmŁ) naJowyJ na radę gminy obowiązek wyznaczenia 

w miejscowym planie pasa terenu ”od ”rzyszJą budowę dróg w s”osób uwzględniający ochronę uwytkow-

ników dróg oraz terenu ”rzylegJego ”rzed wzajemnym niekorzystnym oddziaJywaniemŁ 
Mając na uwadze ”rzywoJane wywej ”rze”isy stwierdzić nalewy, iw okre`lenie ”rzez Radę Miejską 

w Wolinie w uchwale Nr IXł98ł11 linii rozgraniczających drogi jako wielko`ci minimalnych, a więc mogą-
cych ulec w ”rzyszJo`ci zmianie, narusza ich tre`ćŁ Linie rozgraniczające są bowiem staJym elementem 
”lanu, ”owinny być zatem w s”osób jednoznaczny wytyczoneŁ Uwycie natomiast sformuJowania ｭmini-

mumｬ ”rzy ustalaniu szeroko`ci w liniach rozgraniczających drogi ”ubliczne czy wewnętrzne sugeruje, we 
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szeroko`ci te mogą być dowolnie ”owiększane, oddziaJując niekorzystnie na tereny ”rzylegJe, czy nawet 
naruszając ich linie rozgraniczająceŁ Niedo”uszczalna jest jednak w przypadku uchwalenia miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego mowliwo`ć zmiany czy odstą”ienia od jego ustaleL inaczej, jak 
tylko ”o”rzez zmianę tegow ”lanu w trybie i nasadach okre`lonych ustawą (por. wyrok WSA z dnia 

16 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 522/09). 

Uwzględniając ”owywsze, stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 25 maja 2011 r. w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu lewą-
cego w obrębie ZastaL, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin w zakresie wskazanym na wstę”ie, jest ko-

nieczne i w ”eJni uzasadnioneŁ 
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w SzczecinieŁ Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za ”o`rednictwem 

Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Ryszard Mićko 
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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR NK-4.4131.148.2011.BB 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 6 lipca 2011 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 4 ust. 2 statutów soJectw stanowiących zaJączniki nr 1 - 12 

do uchwaJy Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia statutów soJectw Gminy Stare CzarnowoŁ 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675) stwierdzam niewawno`ć: 
§ 4 ust. 2 statutu: 

1) soJectwa Binowo stanowiącego zaJącznik nr 1, 

2) soJectwa Śębina stanowiącego zaJącznik nr 2, 

3) soJectwa Śobro”ole GryfiLskie stanowiącego zaJącznik nr 3, 

4) soJectwa Glinna, stanowiącego zaJącznik nr 4, 

5) soJectwa Kartno, stanowiącego zaJącznik nr 5, 

6) soJectwa KoJbacz, stanowiącego zaJącznik nr 6, 

7) soJectwa KoJowo, stanowiącego zaJącznik nr 7, 

8) soJectwa Komorówsko, stanowiącego zaJącznik nr 8, 

9) soJectwa NieznaL, stanowiącego zaJącznik nr 9, 

10) soJectwa Stare Czarnowo, stanowiącego zaJącznik nr 10, 

11) soJectwa velewo, stanowiącego zaJącznik nr 11, 

12) soJectwa velisJawiec stanowiącego zaJącznik nr 12, 

do uchwaJy Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 

statutów soJectw Gminy Stare CzarnowoŁ 

Uzasadnienie 

W dniu 10 czerwca 2011 r. Rada Gminy Stare Czarnowo ”odjęJa uchwaJę Nr IX/51/11 w sprawie 

uchwalenia statutów soJectw Gminy Stare CzarnowoŁ Statuty ”oszczególnych soJectw zawarte zostaJy 

w zaJącznikach do uchwaJy, oznaczonych numerami od 1 do numeru 12. 
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