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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II. 0911-104/10 

z dnia 2 wrze`nia 2010 rŁ 
 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tŁ–Ł 
 ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ, Nr 142Ł, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ)  
 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

uchwaJy Nr XXXIVł257ł10 Rady Gminy Korczyna 
z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭWola Kombors—a 1ｬŁ 
 

UZASADNIENIE 

 

Przedmiotową uchwaJą Rada Gminy 
w Korczynie uchwaliJa mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWola 
Komborska 1ｬŁ  
 

Stosownie do art. 28 ustawy o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, uchwaJa 
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego –est niewawna w ”rzy”ad—u naruszenia 
zasad s”orządzenia ”lanu, bądu istotnego naruszenia 
trybu –ego s”orządzania, bądu naruszenia wJa`ciwo`ci 
organów w tym zakresie. Tryb procedury uchwalenia 

”lanu odnosi się do —ole–no ”ode–mowanych czynno`ci 
”lanistycznych, o—re`lonych ”rze”isami ustawy, 
gwarantu–ących mowliwo`ć udziaJu zainteresowanych 
”odmiotów w ”rocesie ”lanowania (s—Jadanie 
wnios—ów i uwag) i ”o`rednio do —ontroli legalno`ci 
”rzy–mowanych rozwiązaL w granicach uzys—iwanych 
o”inii i uzgodnieLŁ Po–ęcie za` zasad s”orządzania 
”lanu wiąwe się z merytorycznymi warto`ciami 
i wymogami —sztaJtowania ”olity—i ”rzestrzenne–Ł 
 

W tym mie–scu ws—azać nalewy, iw w artŁ 17 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym o—re`lono szczegóJowo ”rocedurę 
”o”rzedza–ącą uchwalenie ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennegoŁ Ta—ie o—re`lenie ”rocedury 
”lanistyczne– sJuwy ochronie ”raw obywateli ”rzy 
wykonywaniu przez gminy wJadztwa ”lanistycznegoŁ 
_cisJe ”rzestrzeganie ”rocedury ”lanistyczne– zostaJo 
”rzez ustawodawcę, co ws—azano –uw wywe–, 
obwarowane san—c–ą niewawno`ciŁ 
 

źarówno w same– uchwale –a— równiew 
w procedurze uchwalania planu, organ nadzoru 

stwierdziJ szereg nie”rawidJowo`ci, a w szczególno`ci: 
 

1) nie–asne –est sformuJowanie zawarte w § 2 
ust. 4 uchwaJy odnoszące się do ustaleL 
zawartych w ｭ”ostanowieniach ”rze”isów 
odrębnychｬ; 

 

2) ustalenia § 5 ustŁ 1, § 2 ustŁ 3 ”—t 2 oraz § 6 
”—t 4 uchwaJy, odnoszące się do odlegJo`ci linii 
zabudowy, są wza–emnie ze sobą s”rzeczne;  

 

3) ustalenie § 5 ustŁ 9 w za—resie do”uszczenia 
prowadzenia prac pomiarowo-badawczych 

wy—racza ”oza do”uszczalny za—res ustaleL 
”lanu o—re`lony w artŁ 15 ustŁ 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 

4) ustalenia § 7 ustŁ 1 ”—t 1 i § 15 ustŁ 3 ”—t 1 
(zbędny gdyw –est tyl—o –eden) wy—racza–ą ”oza 
do”uszczalny za—res ustaleL ”lanu o—re`lony 
w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym oraz narusza–ą ”rze”isy § 135 
Roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 2002 rŁ w s”rawie ｭźasad techni—i 
”rawodawcze–ｬ;, gdyw dotyczą zasad 
”rze”rowadzania o—re`lonych czynno`ci 
(scalania, eksploatacji); 

 

5) ustalenia § 10 ”—t 1, § 23 ustŁ 3 wy—racza–ą 
”oza do”uszczalny za—res ustaleL ”lanu, gdyw 
rada gminy nie ma kompetencji do ustalenia 

w ”lanie obowiąz—u uzys—iwania dodat—owych 
do—umentów, e—s”ertyz czy zgód; 

 

6) ustalenia § 11 ustŁ 1, § 12 ustŁ 1, § 14 ust. 1 

i § 17 ustŁ 1 ”—t 2 są nie–asne gdyw nie 
wiadomo jaki jest zakres ochrony, natomiast 

ustalenia § 11 ustŁ 2, § 12 ustŁ 2, § 14 ustŁ 2 
oraz § 15 ustŁ 2 stanowią informac–ę; zgodnie 
z § 4 ”—t 3 roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu planu 

mie–scowego, ustalenia dotyczące ochrony 
”rzyrody ”owinny zawierać na—azy, za—azy, 
dopuszczenia i ograniczenia 

w zagos”odarowaniu terenów; 
 

7) ustalenia § 13 ustŁ 2 ”—t 1, § 16 ustŁ 2 ”—t 1, 
§ 17 ustŁ 2 ”—t 3, § 19 ustŁ 3 ”—t 3, § 21 
ust. 3, § 23 ustŁ 1 ”—t 3, § 23 ustŁ 1 ”—t 4, 
§ 26 ustŁ 1 ”—t 2, § 27 ustŁ 2 ”—t 7, § 29 
ust. 1 ”—t 3 stanowią na—az stosowania 
”rze”isów ”rawa, a tym samym wy—racza–ą 
”oza do”uszczalny za—res ustaleL ”lanu 
o—re`lony w artŁ 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

narusza–ą ”rze”isy § 4 ustŁ 4 Roz”orządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002 rŁ w s”rawie ｭźasad techni—i 
”rawodawcze–ｬ; 

 

8) ustalenie § 16 ustŁ 2 ”—t 5 –est nie”rawidJowe, 
gdyw —ierowni— ruchu za—Jadu górniczego nie 
jest podmiotem uprawnionym do zmiany 

ustaleL rady gminy, za` rada gminy nie mowe 
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mu ”owierzyć ta—ich —om”etenc–i w s”rawie 
miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego; równocze`nie zauwawa się, we 
ustalenie to odwoJu–e się do ust 3, natomiast 
w tym § bra— –est ustŁ 3; 

 

9) ustalenia § 17 ustŁ 2 ”—t 7, § 26 ustŁ 1 ”—t 4, 
§ 27 ustŁ 1 ”—t 3 i 7 i ustŁ 2 ”—t 6 i 8, § 29 
ustŁ 1 ”—t 2 uzalewnia–ą stosowanie ustaleL 
planu od uzyskania dodatkowych zgód, co –est 
niezgodne z ustawową ”rocedurą uchwalania 
”rzez radę gminy ”lanu mie–scowego; 
ustawodawca ”rze—azaJ —om”etenc–ę to tych 
czynno`ci wyJącznie radzie i waden inny organ 
nie mowe ich od nie– ”rze–ąć; uzalewnienie 
stosowania ”lanu od ”óunie–szych uzgodnieL 
otwiera norny, —tóre ”owinny mieć chara—ter 
zam—nięty, s—oro są umieszczone w uródJach 
prawa (Wyrok z 16.05.2008 WSA w Krakowie 

II S.A./Kr 215/08); 

 

10) nie”rawidJowo w § 18 ustŁ 3 ustalono to czego 
plan nie ustala; 

 

11) w § 19 ustŁ 3 ”—t 1 numeracja literowa 

roz”oczyna się od litŁ c; 
 

12) w § 20 ustŁ 2 ”—t 2 nie o—re`lono na czym ma 
”olegać ｭdbaJo`ć o estety—ę i detaleｬ; ustalenie 
to –est zbyt ogólne wy—racza ”oza 
do”uszczalny za—res ustaleL ”lanu; 
równocze`nie w ustŁ 3 ”—t 1 tego ”aragrafu 

odniesiono się do ｭobie—tówｬ wymienionych 
w ustŁ 1, za` w tym ustę”ie wymieniony –est 
tylko jeden obiekt; 

 

13) ustalanie zawarte w § 21 ustŁ 4 dotyczące 
”rocedur ”ostę”owania ”rzy wydawaniu decyz–i 
administracy–nych nie nalewy do u”rawnieL rady 
gminy; 

 

14) nie wiadomo co oznacza sformuJowanie, 
zawarte w § 23 ustŁ 1 ”—t 4,  iw ｭwJączenie 
dróg odno`nie a—ces–iｬ nalewy —sztaJtować 
zgodnie z przepisami;  

 

15) nie”rawidJowo w § 23 ustŁ 4 i 5 ustalono 
odlegJo`ci zabudowy, ogrodzeL i re—lam od 
dróg, gdyw za”isy tego ”aragrafu dotyczą 
ｭzasad obsJugi, budowy i rozbudowy 
w za—resie systemu trans”ortuｬ, a nie terenów 
”rzeznaczonych ”od zabudowę, na —tórych 
wyznacza się te ustalenia; 

 

16) nie–asne –est ustalenie § 23 ustŁ 6 gdyw nie 
wiadomo czy nalewy –e rozumieć ws”ólnie 

z ustaleniem ustŁ 4 (bra— odniesienia) czy tew 
nie co oznaczaJoby, we ustalenie to fa—tycznie 
nie stanowi dopuszczenia, a ustalenie odmienne 

od ustalenia ust. 4; 

 

17) za”isy ”lanu dotyczące obsJugi w za—resie 
infrastru—tury techniczne–, nie uwzględnia–ą 
”arametrów ”ro–e—towanych sieci, co –est 
wymagane stosownie do §4 ”—t 9 
Roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; ponadto 

zauwawam, iw ustalenia te zawiera–ą liczne 
za”isy wy—racza–ące ”oza do”uszczalny za—res 
ustaleL ”lanu o—re`lony ustawą o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

odniesienia do ”rze”isów odrębnych (n”Ł 
w § 24 ustŁ 1 ”—t 1, § 25 ustŁ 1 ”—t 1 
ustalenia dotyczące –a—o`ci i niezawodno`ci, 
w § 24 ustŁ 3, § 245ustŁ 3 uwarun—owanie 
rachunkiem ekonomicznym alternatywnych 

rozwiązaL); 
 

18) w § 27 ustŁ 1 ”—t 6 odniesiono się do 
uwarun—owaL wyni—a–ących z ,o –est 
nie”rawidJowe gdyw to w ”lanie ”owinny być 
o—re`lone wszel—ie na—azy, zakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia 

w zagos”odarowaniu terenów; 
 

19) w ustaleniach ”lanu (§ 30 ustŁ 1 ”—t 2 lit a) 
w za—resie terenów oznaczonych symbolem 
MN, ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, do”uszczono 
zabudowę usJugową, na odrębnych dziaJ—ach; 
bra— zasad do”uszczenia zabudowy usJugowe–, 
oznacza, we fun—c–a ”rzeznaczenia ”od 
zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną mowe 
w ogóle nie zaistnieć ”o”rzez 
zagos”odarowanie tego terenu w caJo`ci na 
cele usJugowe; oznacza to ustalenie dla –ednego 

terenu, dwóch alternatywnych ”rzeznaczeL, co 
narusza przepis art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, mówiący iw 
w ”lanie o—re`la się obowiąz—owo linie 
rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu 

i równych zasadach zagos”odarowania; 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie jest 

tym samym rodzajem zagospodarowania co 

usJugi ”ubliczne lub —omercy–ne; naruszenie 
tego ”rze”isu dotyczy ta—we ustaleL dla 
terenów MNłU (w tym ustaleniu do”uszczono 
ponadto zabudowę zagrodową bez ograniczeL), 
RM (w tym ustaleniu dopuszczono ponadto 

zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną i usJugi 
bez ograniczeL), U (w tym ustaleniu 
do”uszczono ”onadto zabudowę miesz—aniową, 
zagrodowa i ”rodu—cy–ną bez ograniczeL); 

 

2) w § 30 ust. 2 pkt 1 i 3 ustalono jakich funkcji 

nie mowna lo—alizować na terenach zabudowy 
miesz—aniowe– –ednorodzinne– co –est zbędne 
gdyw są to fun—c–e s”rzeczne z ”rzeznaczeniem 
terenu; 

 

21) bra— o—re`lenia w uchwale liczby mie–sc 
”ar—ingowych dla obie—tów usJugowych 

i produkcyjnych co jest wymagane przepisami 

roz”orządzenia w s”rawie za—resu ”lanu 
miejscowego; 

 

22) zauwawa się niezgodno`ć ustaleL rysun—u ”lanu 
ze studium (wyrysem), w szczególno`ci 
w za—resie wyznaczenia obszarów terenów 
przeznaczonych pod zabudowę miesz—aniową 
w s”osób narusza–ący zasadę o—re`loną 
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w studium (znacznie więce– ”rzeznaczonych 
terenów), uwaga ta dotyczy równiew 
przeznaczenia w planie pod lasy; 

 

23) niezgodne z wymogami § 7 ustŁ 4 
Roz”orządzenia Ministra Trans”ortu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w s”rawie warun—ów technicznych, –a—im 
”owinny od”owiadać drogi ”ubliczne i ich 
usytuowanie, nie ustalono na rysunku planu 

narownych `cięć linii rozgranicza–ących ”rzy 
s—rzywowaniach dróg ”ublicznych; 

 

24) w dokumentacji planistycznej: 

 

a) nie ”rzedJowono wszyst—ich oryginalnych 
do—umentów; wię—szo`ć do—umentów stanowi 
nie ”otwierdzone za zgodno`ć —sero—o”ie; 

 

b) bra— ogJoszenia w BIP o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzania ”lanu, wymaganego ”rze”isami 
ustawy z dnia 3 ”audzierni—a 2008 rŁ 
o udostę”nianiu informac–i o `rodowis—u i –ego 
ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie 
`rodowis—a oraz o ocenach oddziaJywania na 
`rodowis—o; ”rzy czym zauwawa się, we 
ogJoszenia w ”rasie do—onano ”rzed we–`ciem 
w wycie ”rze”isu dotyczącego tego wymogu, 
–edna— ”ro–e—t uzgadniany i o”iniowany byJ 
do”iero ”od —oniec ma–a 2009 rŁ, to –est ”óJ 
ro—u ”o we–`ciu w wycie ”rze”isu dotyczącego 
obowiąz—u ogJaszania na stronie BIP 
wJa`ciwego urzędu gminy ogJoszenia 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzania ”lanu, co 
”ozwalaJo na do”eJnienie obowiąz—u; 

 

c) ”rzedJowono —sero—o”ię wyciętego ogJoszenia 
oraz odrębną —sero—o”ię nazwy gazety 
wychodzące– w o—re`lone– dacie, co nie 
stanowi ”otwierdzenia u—azania się ogJoszenia 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzania ”lanu w ”rasie 
i w przedmiotowej dacie; 

 

d) bra— zawiadomienia o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzania ”lanu Gminne– Komis–i 
Urbanistyczno-Architektonicznej i dowodu 

doręczenia tego zawiadomienia, wymaganych 
stosownie do § 12 ”—t 3 roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu planu miejscowego, 

 

e)  bra— zawiadomienia o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzania ”lanu Regionalnego Śyre—tora 
Ochrony _rodowis—a, ”rzy czym zauwawa się, 
we zawiadomienia byJy rozsyJane ”rzed 
we–`ciem w wycie ”rze”isu dotyczącego tego 
wymogu, jednak projekt uzgadniany 

i o”iniowany byJ do”iero ”od —oniec ma–a 
2009 r to –est ”óJ ro—u ”o we–`ciu w wycie 
”rze”isu dotyczącego udziaJu RŚO_ 
w ”rocedurze s”orządzania ”lanu, co ”ozwalaJo 
na do”eJnienie obowiąz—u zawiadomienia tego 

organu o ”rzystą”ieniu; 
 

f)  bra— ”rognozy s—ut—ów finansowych 
uchwalenia m”z”, —tóra –est do—umentem 

wymaganym zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym oraz § 12 
”—t 8 roz”orządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu planu 

miejscowego, 

 

g)  bra— ”rognozy oddziaJywania na `rodowis—o 
m”z”, —tóra –est do—umentem wymaganym 
m.in. zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym oraz § 12 
”—t 13 roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu planu 

miejscowego, 

 

h)  brak jakiejkolwiek informacji dlaczego 

w ”rocedurze s”orządzania ”lanu nie wystą”iJa 
potrzeba uzyskania zgody ministra na 

”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze; bra— –a—ich—olwie— wnios—ów 
i analiz w tym za—resie w materiaJach 
planistycznych, natomiast w planie 

wyznaczono wiele nowych terenów ”od 
zabudowę na terenach rolnych; 

 

i)  ”rzedJowone obwieszczenie z tablicy ogJoszeL 
wywieszono 20Ł05Ł2010 rŁ czyli ”ięć dni ”rzed 
roz”oczęciem wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu, co stanowi naruszenie artŁ 17 ”—t 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 

j)  doJączono niea—tualną —sero—o”ię 
za`wiadczenia o w”isie na listę czJon—ów izby 
urbanistów (”onad ”óJ ro—u); 

 

k)  do uchwaJy nie doJączono uzasadnienia 
i ”odsumowania, o —tórych mowa w artŁ 42 
pkt. 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 

3 ”audzierni—a 2008 rŁ o udostę”nianiu 
informac–i o `rodowis—u i –ego ochronie, udziale 
s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowis—a oraz 
o ocenach oddziaJywania na `rodowis—o, 

 

l)  do uchwaJy nie doJączono uzasadnienia, 
o —tórym mowa w § 12 ”—t 19 roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu planu miejscowego, 

 

J)  bra— ”ro–e—tu ”lanu z eta”u uzgodnieL i z eta”u 
wyJowenia do ”ublicznego wglądu, oraz wy”isu 
ze studium, a ta—we legendy oznaczeL, co 
uniemowliwia s”rawdzenie ”rawidJowo`ci 
”rze”rowadzone– ”rocedury oraz zgodno`ci 
”lanu ze studium w za—resie ustaleL te—stu 
studium; 

 

m)  bra— dowodów uzgodnienia ”ro–e—tu ”lanu 
z Prezesem Urzędu Komuni—ac–i śle—troniczne–; 
wymaganego stosownie do art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Reasumu–ąc, ma–ąc na uwadze ”owywsze, 
a w szczególno`ci naruszenie zasad i trybu 
s”orządzania ”lanu, nalewaJo stwierdzić niewawno`ć 
”rzedmiotowe– uchwaJyŁ  
 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy s—arga do 
Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, za 

”o`rednictwem Wo–ewody, w terminie 30 dni od –ego 
otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


