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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś  

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P. II. 0911/27/10 

z dnia 25 lutego 2010 r.  
 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

i art. 9 ust. 4, art. 20 ust. 1, art. 15 ust. 2 pkt 12 

i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, ”“zŁ 717 ze zmŁ) “raz § 4  
”—t 13 r“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Mie–s—ie– w Oleszycach  

Nr XLVI/352/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ ｭźabud“wa miesz—ani“wa - Fut“ryｬŁ 

UZASADNIENIE 

W dniu 22 stycznia 2010 r. Rada Miejska 

w Oleszycach ”“d–ęJa uchwaJę Nr XLVI/352/10 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭźabud“wa 
mieszkaniowa - Fut“ryｬŁ P“wywsza uchwaJa w dniu 29 

stycznia 2010 rŁ w”JynęJa d“ “rganu nadz“ruŁ 
Przeprowadzona analiza wy—azaJa, iw uchwaJa ”“d–ęta 
z“staJa z naruszeniem prawa, w związ—u z czym 

w dniu 22 luteg“ 2010 r“—u wszczęte z“staJ“ 
”“stę”“wanie nadz“rcze w sprawie stwierdzenia 

niewawn“`ci –e– ”“stan“wieLŁ 

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ) ustaw“dawca ”rzewidziaJ dwa a—ty ”lan“wania 
lokalnego w gminie: studium uwarun—“waL 

i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “raz 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Studium uchwala rada gminy, przy czym tekst 

i rysune— studium stan“wią zaJączni—i d“ uchwaJy  
o uchwaleniu studium (art. 12 ust. 1 ustawy). 

Ustalenia studium są wiąwące dla “rganów gminy ”rzy 
s”“rządzaniu ”lanów mie–sc“wych (artŁ 9 ustŁ 4 
ustaw)Ł Wiąwący chara—ter studium wyni—a nie tyl—“ 

z przepisu art. 9 ust. 4, ale i z przepisu art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. w my`l artŁ 20 ustŁ 1 te– ustawy ”lan 
miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego 

zgodno`ci z ustaleniami studiumŁ Czę`ć te—st“wa 
”lanu stan“wi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna “raz 
wymagane r“zstrzygnięcia stan“wią zaJączni—i d“ 
uchwaJyŁ  

 Szczególny chara—ter studium i jego znaczenie 

w ”r“cesie ”lanistycznym ”“d—re`la ustaw“dawca 

w art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, stan“wiąc, iw zmiana studium lub 

”lanu mie–sc“weg“ nastę”u–e w takim trybie, w jakim 

są “ne uchwalaneŁ Jedn“cze`nie - stosownie do  

art. 28 ust. 1 ustawy - naruszenie zasad s”“rządzania 
studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie 

trybu ich s”“rządzania, a ta—we naruszenie 
wJa`ciw“`ci “rganów w tym za—resie, ”“w“du–ą 
niewawn“`ć uchwaJy rady gminy w caJ“`ci lub czę`ciŁ 
P“wywsze ”rze”isy ustawy “ ”lan“waniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym jednoznacznie 

ws—azu–ą, iw ryg“ryzm w przestrzeganiu zasad 

s”“rządzania d“tyczy nie tyl—“ ”lanu mie–sc“weg“, ale 

i studium.  

 S—“r“ zarówn“ ”lan mie–sc“wy, –a— i studium, 

s—Jada–ą się z czę`ci te—st“we– i graficznej, a ustalenia 

studium są wiąwące dla “rganów gminy ”rzy 

s”“rządzaniu ”lanów mie–sc“wych, t“ w celu zbadania 

zg“dn“`ci ”lanu mie–sc“weg“ ze studium —“nieczne 
–est nie tyl—“ ”“równanie te—stu ”lanu z tekstem 

studium, ale i “dniesienie się d“ czę`ci graficzne– 
(rysunku) planu i studiumŁ Nalewy ”“d—re`lić, we 
uchwala–ąc “—re`l“ne– tre`ci studium, rada gminy 
sama decydu–e “ za—resie (szczegóJ“w“`ci) związania, 
o jakim mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres i s”“sób 
teg“ związania uzalewni“ny –est “d ustaleL zawartych 

w studium uwarun—“waL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 

a mianowicie od zakresu i szczegóJ“w“`ci ustaleL 

w czę`ci te—st“we– studium, a ta—we st“”nia 
”“wiązania czę`ci te—st“we– z czę`cią graficzną - 

r“zdzielenia ustaleL ”“między czę`ć te—st“wą i czę`ć 
graficznąŁ źawsze –edna— - niezalewnie “d r“zdzielenia 
ustaleL ”“między czę`ć te—st“wą i czę`ć graficzną 
studium - ”“dstawę stwierdzenia zg“dn“`ci ”lanu 
miejscowego z ustaleniami studium w rozumieniu  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, ”“zŁ 717 ze zmŁ) stan“wią Jącznie czę`ć 
te—st“wa “raz czę`ć graficzna ”lanu mie–sc“weg“ 

i studium.  

W ninie–sze– s”rawie zauwawyć trzeba, we 

z ”rzy–ęteg“ studium uchwal“neg“ uchwaJą Rady 
Miejskiej w Oleszycach z dnia 17 czerwca 1998 r.  

Nr XLVIł98 nie wyni—a, iw “bszar, —tóry z“staJ “b–ęty 
miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego odpowiada celom i przeznaczeniu 

wskazanym w tym planie albowiem zapisy studium 

nie ws—azu–ą ”rzeznaczenia terenu “b–ęteg“ ”lanem 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭźabud“wa 
mieszkaniowa- Fut“ryｬŁ  

I ch“ciaw studium nie ma m“cy a—tu 
”“wszechnie “b“wiązu–ąceg“, nie –est a—tem ”rawa 
mie–sc“weg“, t“ –a—“ a—t ”lanistyczny “—re`la ”“lity—ę 
”rzestrzenną gminy i bezwzględnie wiąwe “rgany 
gminy ”rzy s”“rządzaniu mie–sc“weg“ ”lanu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“Ł O—re`l“ne “bszary 
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gminy m“gą być ”rzeznacz“ne w planie miejscowym 

”“d zabud“wę daneg“ r“dza–u, –e`li wcze`nie– 
w studium uwarun—“waL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzenneg“ gmina ws—awe te 
“bszary –a—“ ”rzewidziane ”“d ta—ą zabud“węŁ 
Natomiast w przedmiotowym przypadku brak jest 

ta—ieg“ ”rzeznaczenia terenów ws—azanych 

w studium, a —tóre są ws—azane w ”rzy–ętym ”lanie 
zagospodarowania przestrzennego. 

W tej sytuacji zach“dzi bra— zg“dn“`ci 
uchwalonego planu miejscowego z ustaleniami 

studium “”artymi na te—`cie i rysunku studium. 

Ponadto w § 17 włw uchwaJy rada gminy 
ustaliJa staw—ę “”Jaty z tytuJu wzr“stu nieruch“m“`ci 
–edynie dla terenów “znacz“nych w planie symbolami 

MN, U, UłKP nat“miast staw—ą “”Jaty nie “b–ęte 
z“staJy tereny “znacz“ne w planie symbolami US, R, 

ZD, ZI, ZN/WS, KDL, KOD, KDW, KP, KX. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym, –eweli w związ—u 

z uchwaleniem planu mie–sc“weg“ alb“ –eg“ zmianą 
wart“`ć nieruch“m“`ci wzr“sJa, a wJa`ciciel lub 
uwyt—“wni— wieczysty zbywa tę nieruch“m“`ć, wó–t, 
burmistrz alb“ ”rezydent miasta ”“biera –edn“raz“wą 
“”Jatę ustal“ną w tym ”lanie, “—re`l“ną w stosunku 

procentowym do wzrostu wart“`ci nieruch“m“`ciŁ 
O”Jata ta –est d“ch“dem wJasnym gminy, a jej 

wys“—“`ć nie m“we być wywsza niw 30% wzr“stu 
wart“`ci nieruch“m“`ciŁ St“s“wnie z —“lei d“ za”isów 
art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy stawka procentowa, 

sJuwąca naliczeniu “”Jaty, stan“wi “bligat“ryjny 

element miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Analiza ”rzyt“cz“nych ”rze”isów ”r“wadzi d“ 
wni“s—u, we w“lą ustaw“dawcy –est aby wys“—“`ć 

staw—i ”r“cent“we–, “ —tóre– m“wa, ustalana byJa 

w planie miejscowym. 

W mniejszym przypadku rada gminy “—re`liJa 
–edynie staw—ę tyl—“ dla czę`ci terenów “b–ętych 
”lanem nie “be–mu–ąc ”“z“staJych “bszarów dla 
—tórych z“staJ uchwal“ny ”lanŁ Ta—ie dziaJania ”“d–ęte 
”rzez radę gminy są nie u”rawni“ne w `wietle 
”“wywszych regulac–i i nalewy ich uznać za bez”rawne. 

Tym samym ustalenie staw—i “”Jaty tyl—“ dla 
“—re`l“ne– czę`ci “bszaru “b–ęteg“ uchwalanym 
”lanem nie mie`ci się w granicach administracyjnego 

uznania wyni—a–ących z art. 36 ust. 4 ustawy  

o zagospodarowaniu przestrzennym, przeczy bowiem 

woli ustawodawcy. 

Ś“dat—“w“ zauwawa się, iw wystę”u–ą 
nies”ó–n“`ci ”“między “znaczeniami terenu ｭsadów, 
“gr“dów dziaJ—“wych i upraw rolnych bowiem 

w uchwale jest oznaczone jako ZD/R a na rysunku ZD. 

Ponadto dla terenu ZD/R i R bra— “—re`lenia r“związaL 
komunikacyjnych z drogami publicznymi. 

W `wietle ”“wywszeg“ ta— s—“nstru“wana 
uchwaJa Rady Mie–s—ie– w Oleszycach ”“siada ist“tną 
wadę ”rawną s—ut—u–ącą stwierdzeniem –e– 
niewawn“`ciŁ 

Na r“zstrzygnięcie nadz“rcze sJuwy s—arga d“ 
W“–ewódz—ieg“ Sądu Administracy–neg“ w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 4A w terminie 30 dni od daty jego 

otrzymania. 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

DYREKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś  

WOJEWODY PODKARPACKIEGO  

P. II. 0911/28/10 

z dnia 25 lutego 2010 r.  
 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (–ŁtŁ 
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 

ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ) “raz § 4 ”—t 13 r“z”“rządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 164, poz. 1587). 

STWIERDZAM NIEWAvNO_Ć 

§ 19 uchwaJy Rady Mie–s—ie– w Oleszycach 

Nr XLVI/353/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ ｭR“zbud“wa cmentarza 

w OleszycachｬŁ 

UZASADNIENIE 

W dniu 22 stycznia 2010 r. Rada Miejska 

w Oleszycach ”“d–ęJa uchwaJę Nr XLVI/353/10 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭR“zbud“wa 
cmentarza w OleszycachｬŁ 

W § 19 włw uchwaJy Rada Mie–s—a ustaliJa 
staw—ę “”Jaty z tytuJu wzr“stu wart“`ci 
nieruch“m“`ci w wys“—“`ci 10 % dla terenów 
oznaczonych w planie symbolami MN, U/MN, P/U. 

Nat“miast uchwaJa –a—i i zaJączni— graficzny Nr 1 do 

uchwaJy “be–mu–e –eszcze inne tereny “b–ęte 


