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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś P.II. 0911-34/10  

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 9 marca 2010 r. 
 
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142., poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 20 w związ—u  
z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póunŁ zmŁ) i § 4 
r“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz  
art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z ”óunŁ 
zm.) i § 3 ust. 2, § 4 ust. 4, § 5,  § 6 i § 137 
r“z”“rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 
czerwca 2002 r. w s”rawie ｭźasad techni—i 
”raw“dawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, poz. 908). 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr XLV/905/2010 Rady Miasta 
Tarnobrzeg z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenu górniczeg“ 
ｭTarn“brzeg IIｬ w Tarnobrzegu 

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Tarnobrzeg w dniu 28 stycznia 
2010 r. ”“d–ęJa uchwaJę Nr XLV/905/2010 w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenu górniczeg“ 
ｭTarn“brzeg IIｬ w Tarn“brzeguŁ UchwaJa ta w”JynęJa 
do organu nadzoru w dniu 8 lutego 2010 r. Organ 
nadz“ru “cenia–ąc ”rzedmi“t“wą uchwaJę ”“d —ątem 
zg“dn“`ci z ”rawem stwierdziJ, we narusza “na 
przepisy art. 15 i art. 20 w związ—u z art. 28 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) “raz § 4 r“z”“rządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  
w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i ”rze”isy R“z”“rządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  
w s”rawie ｭźasad techni—i ”raw“dawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ  
Nr 100, poz. 908), a ta—we artŁ 85 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne. w st“sun—u d“ te– uchwaJy “rgan 
nadz“ru ”rze”r“wadziJ szer“—ie ”“stę”“wanie 
wy–a`nia–ące, w tra—cie, —tóreg“ “rgan nadz“ru za–ąJ 
nastę”u–ące stan“wis—“:  

Kwesti“n“wana uchwaJa, –a—“ a—t ”rawa 
mie–sc“weg“ ”“dlega szczególnym ryg“r“m ”rawnym, 
”“niewaw –e– regulac–e d“tyczą równych ”“dmi“tów, a 
w związ—u z tym za”isy uchwaJy będące– ta—im a—tem 
”“winny być –edn“znaczne i nie ”“winny budzić 
wadnych wąt”liw“`ciŁ Przedmi“t“wa uchwaJa 
st“s“wnie d“ uchwaJy o ”rzystą”ieniu d“ zmiany 

planu oraz nazwy planu, nie ma formy zmiany 
“b“wiązu–ąceg“ a—tu ”rawa mie–sc“weg“, c“ narusza 
zasady techniki prawodawczej, ponadto w podstawie 
”rawne– ”rzedmi“t“we– uchwaJy nie z“staJ ”“w“Jany 
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
TytuJ te– uchwaJy “dn“si się w”rawdzie d“ zmiany 
ｭPlanuｬ ale –e– f“rma i tre`ć ws—azu–e, ze –est t“ n“wy 
plan. z za”isów § 1 uchwaJy wyni—a, iw d“tyczy “na 
terenu o p“wierzchni “—“J“ 1290 ha ｦ 
“b“wiązu–ąceg“ mie–sc“weg“ ”lanu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenu górniczeg“ 
ｭTarn“brzeg IIｬ uchwal“neg“ uchwaJą Nr V/46/99 
Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 3 lutego 1999 r., 
“”ubli—“waną w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 7 poz. 213 z dnia 30 kwietnia 
1999 r., wraz z terenami ”rzylegJymi, nat“miast  
z ”rzedJ“w“ne– w dokumentacji prac planistycznych 
uchwaJy Rady Miasta Tarn“brzeg Nr LVIII/667/2006  
z dnia 28 wrze`nia 2006 r. “raz za”isów 
“b“wiązu–ąceg“ ”lanu wyni—a, iw ”rzystą”i“n“ d“ 
s”“rządzenia zmiany ”lanu w granicach jego 
“b“wiązywania na ”“wierzchni “—“J“ 1006 haŁ 
Nie”“dwawalnym –est, iw “”rac“wanie zmiany ”lanu 
(”rzystą”ienie d“ “”rac“wania zmiany) m“we d“tyczyć 
tyl—“ terenów “b“wiązu–ących ”lanówŁ Śla “bszaru 
“—re`l“neg“ w § 1 –a—“ ｭtereny ”rzylega–ąceｬ  
“ ”“wierzchni “—“J“ 290 ha bra— uchwaJy  
“ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia ”lanuŁ Te naruszenia 
nalewy “cenić w —ateg“rii ｭrawąceg“ naruszenia 
”rawaｬ 

Sygnalizu–e się ”rzy tym, we za”isy zawarte  
w Planie powinny być d“—Jadne, –asne i czytelne  
i winny wy”eJniać źasady techni—i ”raw“dawcze– (§ 5 
i § 6 źasadｱ), a za”isy narusza–ące te źasady nie 
m“gą zna–d“wać się “br“cie ”rawnymŁ źa”isy 
”rzedmi“t“weg“ ”lanu narusza–ą nie tyl—“ ws—azane 
wywe– ”rze”isy ustawy o planowaniu  
o zagospodarowaniu przestrzennym i przepisy 
r“z”“rządzenia wy—“nawczeg“ d“ te– ustawy, ale 
równiew źasady techni—i ”raw“dawcze–Ł w tre`ci Planu 
znalazJy się ”rzede wszyst—im ustalenia nie–asne 
i m“gące budzić trudn“`ci inter”retacy–neŁ Przede 
wszyst—im niewJa`ciwe dla za”isów teg“ Planu są 
zawarte wielokrotnie w uchwale ustalenia typu  
ｭｱ winna uwzględniać “b“wiązu–ące ”rze”isy 
“drębneｬ, ｭｱ “—re`l“ne w ”rze”isach “drębnychｬ  
ｭｱ zg“dnie z wym“gami ”rze”isów “drębnychｬŁ 
P“w“du–ą “ne naruszenie § 4 ust. 4 r“z”“rządzenia  
w s”rawie źasad techni—i ”raw“dawcze–, gdyw  
w uchwale nie m“wna zamieszczać ”rze”isów 
na—azu–ących st“s“wanie innych a—tów 
normatywnych. Zapisy zawarte w § 5 ust. 7 stan“wią 
”“wtórzenie “b“wiązu–ących ”rze”isów są zbędne ｦ 
w planie nalewy ustalić zasady zag“s”“dar“wania 
terenu z uwzględnieniem tych ”rze”isów; ”“nadt“ 
ustalenia te ”“wtórz“ne z“staJy w § 10 ust. 1 pkt 1 
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lit. e, co narusza zasady techniki prawodawczej. 
Niezgodnie z zasadami techni—i ”raw“dawcze– są 
zawarte w uchwale tre`ci inf“rmacy–ne i zapisy nie 
ma–ące chara—teru n“rmy ”rawne– “raz uzasadnienia 
ustalanych n“rm zawarte między innymi w § 6 ust. 6, 
pkt 1 § 6 ust. 7 i 8, czę`ć ustaleL § 7 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2; § 7 ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 13, § 10 ust. 1 pkt 
1 lit. b, § 14 ust. 4 pkt 3 itp. Ustalenie zawarte w §6 
ust. 5 ”—t 4 –est zbędne, gdyw –eg“ tre`ć stan“wi 
”“wtórzenie “b“wiązu–ących ”rze”isów ”rawaŁ  

Nie”rawidJ“we i wy—racza–ące ”“za 
dopuszczalny i “b“wiąz—“wy za—res ustaleL ”lanu 
“—re`l“ny w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym są: 

ｰ wszelkie ustalenia procedur, uzyskania zgody, 
”“r“zumieL it”Ł, - np. § 6 ust. 6 pkt 6, § 7 
ust. 1 pkt 2 lit. b tir. 3, § 7 ust. 2 pkt 3, § 10 
ust. 1 pkt 8 lit. a, itp., 

ｰ wykonywania pewnych czynn“`ci § 6 ust. 1 
pkt 1, § 6 ust. 15 pkt a, § 7 ust. 2 pkt 2, itp., 
lub —“le–n“`ci ich wy—“nywania za”isy § 6 
ust. 1 pkt 2,  

ｰ ustalenia § 11, § 13, 

Ws—azane ustalenia ma–ą uzasadni“ny w”Jyw 
na —westi“n“wanie “ceniane– uchwaJy, ale ”rzede 
wszystkim w przedmiotowym Planie organ nadzoru 
stwierdziJ równiew rawące naruszenia ”rawa  
w nastę”u–ących —westiachŁ  

Wystę”u–e bra— s”ó–n“`ci ”“między ustaleniami 
zawartymi w uchwale i w legendzie rysunku zmiany 
planu ｦ np. § 3 ust. 1 pkt 6, 16, 20 lit. a; § 3 ust. 3 
pkt 1 lit. a; § 3 ust. 2 pkt 6 itp. w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6 
ws—azan“ –a—“ “—re`l“ne na rysun—u zmiany ”lanu 
elementy —sztaJtu–ące zag“s”“dar“wanie terenów, 
nat“miast na rysun—u “ne nie wystę”u–ąŁ NiewJa`ciwe 
–est ustalenie ”rzeznaczenia terenu ”“d ｭzabud“wę 
zagr“d“wą w g“s”“darstwach agr“turystycznychｬ, 
gdyw zabud“wa zagr“d“wa stan“wi ”“dstaw“we 
przeznaczenie terenu, natomiast funkcja agroturystyki 
m“we stan“wić –e– uzu”eJnienie; ”“nadt“ 
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem RM,U 
jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarun—“waL  
i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta 
Tarnobrzega ｦ wedJug zaJącz“neg“ wyrysu ze 
studium, teren ws—azany –est ”“d zabud“wę 
miesz—ani“wą –edn“r“dzinną i usJugi “znacz“ny 
symb“lem 25MNłUŁ NiewJa`ciwe, niezg“dne  
z ob“wiązu–ącymi ”rze”isami artŁ 85 ust 1 ustawy 
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z ”óunie–szymi 
zmianami), oraz sprzeczne z ustaleniami zawartymi  
w § 6 ust. 6 ”—t 6 uchwaJy, –est ”rzeznaczenie terenu 
pod zabud“wę w “dlegJ“`ci mnie–sze– niw 50 m od 
d“lne– —rawędzi st“”y waJu ”rzeciw”“w“dzi“weg“Ł 
NiewJa`ciwe, nie s”eJnia–ące wym“gów 
r“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzenneg“, są ustalenia ty”u ｭna warun—achｬ, 
gdyw wszyst—ie na—azy, za—azy d“”uszczenia  
i ograniczenia w zag“s”“dar“waniu terenu “b–ęteg“ 
”lanem winny być zawarte w jego ustaleniach. Zapisy 

zawarte w § 6 ust. 15 pkt b i § 7 ust. 3 są niejasne  
i nie wJa`ciwe dla za”isów ”lanu ｦ nie wiadomo na 
czym ma ”“legać ustal“na “chr“na; st“s“wnie d“ 
wym“gów r“z”“rządzenia w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ (§ 4 ”—t 7) 
ustalenia d“tyczące terenów i “bie—tów ”“dlega–ących 
“chr“nie ”“winny zawierać na—azy, za—azy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenówŁ  

źa”isy zawarte między innymi § 8 ust. 1 pkt 3 
litŁ b są s”rzeczne z ustalonymi podstawowymi 
”rzeznaczeniami terenów “—re`l“nymi w zaJączni—u  
nr 1 d“ r“z”“rządzenia w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ｦ zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa 
zalicz“ne są d“ dwóch równych gru” terenów, 
ustalenie ｭdla zabud“wy ｱ miesz—aniowej 
jednorodzinnej w zabud“wie zagr“d“we–ｬ –est 
niewJa`ciweŁ źa”isy § 6 ust. 6 pkt 4 i 5 są wza–emnie 
s”rzeczneŁ Nie wiad“m“ –a—ich terenów d“tyczą 
ustalenia zawarte w § 6 ust. 8, gdyw na rysun—u 
zmiany ”lanu nie z“staJy “ne wyznacz“neŁ źa”isy § 6 
ust. 11 “dn“szą się d“ zabud“wy wiel“r“dzinne– ｦ  
w granicach opracowania zmiany planu nie wskazuje 
się ta—ieg“ ”rzeznaczenia terenuŁ Ustalenia § 6  
ustŁ 12 “dn“szą się d“ terenów “znacz“nych na 
rysun—u zmiany ”lanu symb“lem ｭPｬ, nat“miast na 
rysunku planu nie ma ta—ich terenówŁ Ustalenia § 8 
ust. 1 ”—t 2 “dn“szą się d“ ”r“”“n“wanych na 
rysun—u zmiany ”lanu ”“dziaJów terenów na dziaJ—i, 
natomiast na rysunku zmiany planu nie ma takich 
“znaczeL, (”“d“bnie za”isy § 8 ust. 2)Ł Bra— ustaleL 
d“tyczących zasad ”“dziaJu terenu na dziaJ—i 
bud“wlane dla nie—tórych terenów ｦ np. oznaczonych 
symbolami U,P; MN,T; US itp. Zapisy § 9 ust. 4 
“dn“szą się d“ ciągów ”ieszych “znacz“nych na 
rysun—u zmiany ”lanu symb“lem Kx, —tóre nie 
wystę”u–ą na rysun—u zmiany ”lanuŁ Ustalenia 
warun—u zach“wania bez”ieczeLstwa ruch zawarte  
w § 9 ust. 9 wy—racza–ą ”“za d“”uszczalny za—res 
ustaleL ”lanu “—re`l“ny w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 12 ”—t 1 litŁ c tirŁ 4  “dn“szą się d“ 
“bie—tów handlowych wielko-”“wierzchni“wych, są 
sprzeczne z zapisami § 12 uchwaJyŁ Ustalenia zawarte 
w § 10ustŁ 1 ”—t 5 “dn“szące się d“ wJasn“`ci 
GJównych Pun—tów źasilania wy—racza–ą ”“za 
d“”uszczalny za—res ustaleL ”lanu “—re`l“ny  
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zapisy zawarte w § 10 ust. 1 pkt 11 
stan“wią ”“wtórzenie ustaleL ”—t 10Ł Ustalenia 
zawarte w § 14, § 21, § 23, § 27 i § 29 nie s”eJnia–ą 
wym“gów § 4 ”—t 6 r“z”“rządzenia w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ｦ nie ustala–ą 
”arametrów i ws—auni—ów —sztaJt“wania d“”uszcz“ne– 
zabudowy. Ustalenia zawarte w § 41 ust. 1 “dn“szą 
się d“ terenów “znacz“nych symb“lami, —tóre nie 
wystę”u–ą w granicach opracowania przedmiotowej 
zmiany planu (MW oraz UI)Ł źa”isy uchwaJy 
nalewaJ“by u”“rząd—“wać w za—resie —“le–n“`ci 
numerac–i ”“szczególnych ”aragrafów, ustę”ów, 
”un—tów liter i tiretówŁ z te—stu uchwaJy “raz legendy 
zaJączni—a Nr 1 nalewaJ“by wyelimin“wać niewJa`ciwe 
“dniesienia d“ ｭrysun—u ”lanuｬ, gdyw st“s“wnie d“ 
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nazwy uchwaJy “raz ustaleL zawartych w § 2 pkt 2,  
§ 3 ust. 2 stanowi on rysunek zmiany planu. Aneks  
Nr 1 –est niewJa`ciwy, niezg“dny z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym, —tóry “—re`la  
z –a—ich czę`ci s—Jada się ”lan mie–sc“wy stan“wiący 
tre`ć uchwaJy uchwalane– ”rzez radę gminy ｦ 
”rzedmi“t“wy ane—s zawiera tre`ci inf“rmacy–ne nie 
stan“wiące ustaleL ”lanuŁ Bra— ”“twierdzenia 
pochodzenia z zas“bów ma”y, na —tóre– s”“rządz“n“ 
rysunek planu stosownie do art. 16 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Stosownie do § 12 r“z”“rządzenia w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w ”rzedJ“w“ne– 
dokumentacji planistycznej brak jest ”“twierdzeL 
”“dania d“ ”ubliczne– wiad“m“`ci “bwieszczeL  
“ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia zmiany ”lanu “raz 
wyJ“weniu zmiany ”lanu d“ ”ubliczneg“ wglądu “raz 
uzasadnienia d“ uchwaJyŁ 

Ma–ąc na względzie ws—azane ”rzez “rgan 
nadzoru istotne naruszenia prawa w zapisach Planu 
“raz naruszenie zasad s”“rządzania ”lanu 
mie–sc“weg“, nalewaJ“ zg“dnie z art. 91 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym “raz  
z dys”“zyc–ą artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 
stwierdzić w caJ“`ci niewawn“`ć uchwaJy  
Nr XLV/905/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenu górniczeg“ 
ｭTarn“brzeg IIｬ w Tarn“brzegu Na r“zstrzygnięcie 
nadz“rcze sJuwy s—arga d“ W“–ewódz—ieg“ Sądu 
Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 
4A, w terminie 30 dni od jego otrzymania. 
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