
Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 92  - 8681 -  Poz. 1686 
 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów 
”rzysJugujących odbiorcy, 

- nielegalnego ”oboru cie”Ja, 

stosuje się ”ostanowienia okre`lone w rozdziale 
4 roz”orządzenia taryfowego oraz obowiązujące 
”rze”isy ustawy o ”odatku od towarów i usJugŁ 

CźĘ_Ć VII 

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK 

OPIAT 

1. Przedsiębiorstwo cie”Jownicze w”rowadza 
taryfę do stosowania nie wcze`niej niw ”o u”Jywie  
14 dni i nie ”óuniej niw do 45 dnia, od dnia jej 

o”ublikowania w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

2. źmiany cen i stawek o”Jat ”odaje się do 
wiadomo`ci odbiorców cie”Ja ”o”rzez ”isemne 
zawiadomienie zawierające nowe stawki o”Jat oraz 
”odstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni ”rzed ich 
”lanowaną zmianąŁ 

 

 

PśINOMOCNIK 

d/s taryf dla energii elektrycznej 

cie”Ja i gazu 

 

Izabela ChiLs—a 
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ROZSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODA PODKARPACKI 

P.II.0911-113/10 

z dnia 1 ”audziernika 2010 rŁ  
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy  

z dnia 1990rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ  
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

§ 7 ustŁ 1 ”kt 12 oraz § 8 ustŁ 1 ”kt 13 
uchwaJy Rady Miejskiej w Przeworsku Nr LIIIł374ł10  
z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w rejonie ulŁ Tadeusza Ko`ciuszki oraz  
ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku 

UZASADNIENIE 

Przedmiotową uchwaJą Rada Miejska  
w Przeworsku uchwaliJa Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego dla ulic: Tadeusza 

Ko`ciuszki oraz Kazimierzowskiej ”oJowonych  
w PrzeworskuŁ W § 7 ustŁ 1 ”kt 11 oraz § 8 ustŁ 1 
”kt 13 uchwaJy znalazJ się za”is nie do”uszczający 
”odziaJu terenu na dziaJki odnoszący się do terenu 
ogólnodostę”nej zieleni urządzonej oraz dla terenu 
UłMNŁ Ustalenie ”owywsze jest niewJa`ciwe dla ”lanu, 
albowiem rada ”owinna ustalić jednoznacznie  
i ”recyzyjnie zasady ”odziaJu na dziaJki albo ustalić 
zasadę, we teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ źa”is dotyczący zakazu ”odziaJu 
terenu na dziaJki stoi w s”rzeczno`ci z artŁ 95 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomo`ciami (ŚzŁ UŁ z 2010rŁ Nr 102, ”ozŁ 651 

ze zmŁ), który wyraunie wskazuje 8 ”rzy”adków 
”ozwalających na dokonanie ”odziaJu nieruchomo`ci 
niezalewnie od ustaleL ”lanuŁ Prze”is ”owywszy 
w s”osób jednoznaczny i ”recyzyjny okre`la, kiedy 
mowe nastą”ić ”odziaJ nieruchomo`ciŁ Akt ”rawa 
miejscowego jakim jest uchwalony ”rzez Radę Miasta 
Przeworska Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla ulŁ Tadeusza Ko`ciuszki oraz dla  

ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku pozostaje  

w wyraunej s”rzeczno`ci z przepisami prawa 

materialnego. Rada miasta ustalając zakaz ”odziaJu 
terenu na dziaJki wykroczyJa ”oza ”rzedmiot ustaleL 
”lanu i takim dziaJaniem w s”osób rawący naruszyJa 
prawo, w szczególno`ci ”rze”is artŁ 95 ustawy  
o gos”odarce nieruchomo`ciami, ”rzekroczyJa tym 
samym swoje kompetencje ustawowe przypisane 

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Mając ”owywsze na uwadze nalewaJo stwierdzić 
niewawno`ć § 7 ustŁ 1 ”kt 12 oraz § 8 ustŁ 1 ”kt 13 
uchwaJy Rady Miejskiej w Przeworsku Nr LIII374/10  

z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w rejonie ulic Tadeusza Ko`ciuszki oraz ulicy 
Kazimierzowskiej w Przeworsku. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy skarga do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego - O`rodek 
Zamiejscowy w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A  

w terminie 30 dni od jego otrzymania. 

 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Miasta Przeworska 

2Ł Przewodniczący Rady Miasta Przeworska 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 

 


