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zezwolenia w zakresie odnierania odpadów komunalnych od właWcicieli nieruchomoWci, 

oprócniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoWci ciekłych.  

 § 5. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Nowinka.  

 § 6. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy Rady Gminy 

Jerzy Kłoczko 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO 

 z dnia 3 grudnia 2009 r. 

NK.II.BG.0911-168/09 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i Nr 175, poz. 1457 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974  

i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

 

stwierdzam niewacnoWć 
 

uchwały Nr 153/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 paadziernika 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obszaru gminy Zambrów 

dotycz>cego terenów przyległych do trasy obwodnicy Zambrowa, w ci>gu drogi krajowej Nr 8  

– wieW WiWniewo. 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 paadziernika 2009 r. Rada Gminy Zambrów podjCła uchwałC  
Nr 153/XXVIII/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czCWci obszaru gminy Zambrów dotycz>cego terenów przyległych do trasy obwodnicy Zambrowa, 

w ci>gu drogi krajowej Nr 8 – wieW WiWniewo, która w dniu 6 listopada 2009  r. wpłynCła do 

organu nadzoru. 

Analiza przedmiotowej uchwały wykazała, ic została ona podjCta z naruszeniem prawa,  

w zwi>zku z czym w dniu 18 listopada 2009 r. wszczCte zostało postCpowanie nadzorcze  

w sprawie stwierdzenia jej niewacnoWci. 

Zakres przedmiotowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został okreWlony 

w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.). Powycsze regulacje zawieraj> katalog 

ustaleM, które w planie miejscowym okreWla siC obligatoryjnie oraz fakultatywnie,  

„w zalecnoWci od potrzeb”. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w planie miejscowym okreWla siC obowi>zkowo: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulurowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce 

naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 

ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 

miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów; 

12) stawki procenowe, na podstawie których ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36  

ust. 4. 

Analiza przedmiotowej uchwały wykazała, ic dla obszarów planistycznych oznaczonych 

symbolem R ustalono w planie zakaz zabudowy (§ 14 pkt 1 uchwały), natomiast na obszarach 

oznaczonych symbolem RM (§ 21 uchwały) dopuszcza siC now> zabudowC. W ocenie organu 

nadzoru s> to tereny o rócnych, całkowicie rozł>cznych rodzajach przeznaczenia i zasadach 

zagospodarowania. Poza tym czCWć granic pomiCdzy obszarami planistycznymi o symbolach 2 RM 

i 3 RM, a terenami oznaczonymi symbolem R okreWlono  na rysunku planu jako orientacyjne. 

Rozporz>dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,  

poz. 1587), w § 7 okreWla obligatoryjne elementy, jakie powinien zawierać projekt rysunku planu 

miejscowego. WWród nich, w punkcie 7 znajduj> siC linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia. W cadnym natomiast 

przepisie, ustawodawca nie wprowadza pojCcia linie rozgraniczaj>ce orientacyjne. Takie 

okreWlenie nie pozwala w jednoznaczny sposób okreWlić, jakie s> dopuszczalne sposoby 

ucytkowania dla terenów rozgraniczonych takimi liniami. Granice miCdzy takimi terenami 

powinny być jednoznacznie zdefiniowane w ustaleniach planu miejscowego. 

Przekazane pismem Nr Org.0920-53/09 z dnia 24 listopada 2009 r., wyjaWnienia 

Przewodnicz>cego Rady Gminy Zambrów, zdaniem organu nadzoru nie zasługuj> na 

uwzglCdnienie. Pan Przewodnicz>cy wyjaWnia, ic przebieg linii rozgraniczaj>cych tereny RM i R 

ustalony orientacyjnie w tym przypadku stanowi podział wewnCtrzny gospodarstw rolnych (na 

teren rolniczy i zwi>zane z nim siedlisko) i nie narusza przepisów ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Otóc, przyjCcie czCWci granic miCdzy obszarami planistycznymi 2 RM, 3 RM a terenami R 

jako orientacyjne, a w konsekwencji odst>pienie od ostatecznego przes>dzenia o przebiegu tych 

granic w planie oznacza, ce rozstrzygniCcie takie nast>pi na etapie realizacji ustaleM planu.  

W przedmiotowym planie brak jest jednak okreWlenia zakresu i trybu w jakim takie rozgraniczenie 

funkcji moce nast>pić, co w znaczacy sposób utrudni realizacjC postanowieM planu,  

w szczególnoWci ustalaj>cych ochronC terenów planistycznych o symbolu R przed zabudow>.  
Tak sformułowane ustalenia planistyczne, dopuszczaj>ce poszerzenie terenów RM kosztem 

terenów R, umocliwi> w strefie tego poszerzenia (grunty rolne z zakazem zabudowy) lokalizacjC 
nie tylko zabudowy zagrodowej, ale takce zabudowy uzupełniaj>cej. 
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Skutkiem braku Wcisłego okreWlenia obszarów przeznaczonych pod zabudowC zagrodow>  
i wprowadzenia zakazu takiej zabudowy na pozostałym obszarze terenów rolnych, bCdzie 

dopuszczalnoWć takiej zabudowy na całym tym obszarze. Pogl>d taki znajduje potwierdzenie 

miCdzy innymi w uchwale składu piCciu sCdziów Naczelnego S>du Administracyjnego z dnia 11 

maja 1998 r. sygn. akt OPK 40/97 (ONSA z 1998 r. z. 4, poz. 111), który stwierdził,  
ic: „zamierzenie budowy obiektów budowlanych słuc>cych produkcji rolniczej na terenie, którego 

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostało ustalone jako 

grunty rolne, nie jest sprzeczne z tym planem w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 ze zm.), w zwi>zku z art. 10 ust. 1 

pkt 8 tej ustawy, jeceli plan nie wprowadza zakazu takiej zabudowy”. 

Reasumuj>c, stwierdzić nalecy, ic w Wwietle dokonanych ustaleM oraz analizy uchybieM  
z uwagi na ich skutki, stwierdzenie niewacnoWci przedmiotowych zapisów uchwały  

Nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów, jest zasadne. 

Na niniejsze rozstrzygniCcie słucy gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

S>du Administracyjnego w Białymstoku, za poWrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 

30 dni od dnia dorCczenia. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Lidia Stupak 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 
3 
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DECYZJA NR OLB-4210-39(9)/2009/183/VII/ASZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 z dnia 1 grudnia 2009 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie  

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w zwi>zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, 

poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 

Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316) oraz w zwi>zku z art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postCpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,  

z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 

z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,  

poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539),  

po rozpatrzeniu wniosku,   

który wpłyn>ł do Wschodniego Oddziału Terenowego 

UrzCdu Regulacji Energetyki z siedzib> w Lublinie 

 w dniu 28 sierpnia 2009 r.  

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodoci>gów 

Spółka z ograniczon> odpowiedzialnoWci> 
z siedzib> w Zambrowie, 


