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4) efektywnego, biewącego i zgodnego 
z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej 
dotacji, 

5) ”rowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej `rodków otrzymanej dotacji 
i wydatków dokonywanych z tych `rodków 
oraz udostę”nienia jej kontrolującemu wraz 
z ujętymi w niej dowodami księgowymi, 

6) ”rzekazywania do WydziaJu Polityki S”oJecznej 
Podkar”ackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie kwartalnej informacji o przebiegu 
realizacji zadania (”ocząwszy od III kwartaJu) 
w ciągu 2Ń dni ”o zakoLczeniu kwartaJu, 

7) ”rzedJowenia do WydziaJu Polityki S”oJecznej 
Podkar”ackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, w terminie do 15 dni po 
zakoLczeniu realizacji zadania nie ”óuniej jednak 
niw do dnia ń5 stycznia 2Ńńń roku, rozliczenia 
koLcowego wykorzystania udzielonej dotacjiŁ 

§ 4Ł ńŁ Wykorzystanie ”rzyznanej dotacji winno 
nastą”ić w nie”rzekraczalnym terminie do dnia 
31 grudnia 2010 roku. 

2Ł Niewykorzystane `rodki dotacji ”odlegają 
zwrotowi w terminie okre`lonym w § 3 ”kt 7. 

3Ł _rodki dotacji wykorzystane niezgodnie 
z ”rzeznaczeniem, ”obrane nienalewnie lub 
w nadmiernej wysoko`ci ”odlegają zwrotowi na 
zasadach okre`lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240). 

4Ł Wojewoda zastrzega sobie takwe ”rawo 
dochodzenia zwrotu `rodków w wysoko`ci 
”rzekazanej dotacji, wraz z odsetkami okre`lonymi jak 
dla zalegJo`ci podatkowych, liczonymi za okres od 
dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, 
w przypadku: 

1) odmowy ”oddania się ”rzez Gminę 
czynno`ciom kontrolnym, o których mowa 
w § 2 ust. 5 i 6, 

2) nie wykonania ”rzez Beneficjenta obowiązków, 
okre`lonych w § 3 ”kt. 7. 

§ 5Ł ńŁ Porozumienie niniejsze nie stanowi 
”odstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody 
zobowiązaL ”rzekraczających wysoko`ć dotacji, 
okre`lonej w § ń ustŁ 2Ł 

2Ł Wszelkie koszty związane z realizacją 
zadania, ”rzekraczające wysoko`ć dotacji, Gmina 
zobowiązuje się ”okryć ze `rodków wJasnychŁ 

IIIŁ Postanowienia —oLcowe 

§ 6Ł ńŁ Porozumienie niniejsze zawiera się na 
okres do dnia 31 grudnia 2010 r. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 

3Ł Porozumienie mowe ulec wcze`niejszemu 
rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu 
”rzekazanych `rodkówŁ 

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia 
wymagają formy ”isemnej ”od rygorem niewawno`ciŁ 

5Ł Porozumienie wchodzi w wycie z dniem 
podpisania. 

6Ł Porozumienie zostaJo s”orządzone 
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla kawdej ze stron oraz dwóch dla 
WydziaJu Prawnego i Nadzoru Podkar”ackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w RzeszowieŁ 

7Ł Porozumienie niniejsze ”odlega ogJoszeniu 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II ｦ 0911-62/10 

z dnia 6 maja 2010 r. 
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 
ust. 2 pkt 12, art. 28 ust. 1 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 zm.). 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
Nr L/481/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 1/2009 terenu budownictwa 
handlowo-usJugowego w KolbuszowejŁ 
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UZASADNIENIE 

W dniu 8 kwietnia 2010 r. Wojewoda 
Podkar”acki otrzymaJ uchwaJę Rady Miejskiej  
w Kolbuszowej Nr L/481/10 z dnia 26 lutego 2010 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009 terenu 
budownictwa handlowo-usJugowego w KolbuszowejŁ 

W § 6 włw uchwaJy Rada Miasta Kolbuszowa 
”rzyjęJa za”is, iw ｭUstala sięｱŁ% stawkę, na 
”odstawie, której ustalona będzie o”Jata z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku  
z uchwaleniem niniejszego ”lanuｬŁ 

Zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) "w planie miejscowym 
okre`la się obowiązkowo stawki ”rocentowe, na 
”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa  
w artŁ 36 ustŁ 4"Ł Prze”is za` artŁ 36 ustŁ 4 włw 
ustawy stanowi, we jeweli w związku z uchwaleniem 
”lanu lub jego zmianą warto`ć nieruchomo`ci wzrasta, 
a wJa`ciciel lub uwytkownik wieczysty s”rzedaje tę 
nieruchomo`ć, wójt, burmistrz lub ”rezydent ”obiera 
jednorazową o”Jatę ustaloną w tym ”lanie, okre`loną 
w stosunku procentowym do wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ciŁ 

Okre`lenie stawek ”rocentowych jest więc 
obligatoryjnym elementem uchwaJy w”rowadzającej 
nowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego lub tew 
uchwaJy zmieniającej juw istniejący ”lan, ”rzy czym 
stawki te muszą być okre`lone w taki s”osób, aby 
istniaJa mowliwo`ć realizacji ciąwącego na wójcie, 
burmistrzu lub prezydencie, z mocy art. 36 ust. 4 cyt. 
ustawy, obowiązku ”obrania jednorazowej o”Jaty  
w razie zbycia nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 
w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ Okre`lenie 
stawki na ”oziomie Ń% tew nie ”ozwala na ”obranie 
tej o”Jaty w wadnej wysoko`ci, a tym samym wyJącza 
ustawowy obowiązek ustalenia ”rzez wójta 
jednorazowej o”Jaty w sytuacji, gdy w wyniku 
uchwalenia lub zmiany ”lanu warto`ć nieruchomo`ci 
wzrosJa, a jej wJa`ciciel lub uwytkownik wieczysty 

zbywa ją, a jednocze`nie - wyJączaJoby ustawowy 
obowiązek uiszczenia ”rzez wJa`ciciela (uwytkownika 
wieczystego) o”Jaty w takiej sytuacjiŁ 

W niniejszej sprawie Rada Miejska  
w Kolbuszowej ”rzyjęJa za”isy mówiący o ustaleniu 
stawki nie wskazując jednocze`nie wadnej liczbowej 
stawki ”ozostawiając tylko ｭ”uste miejsceｬ czym 
samym ”rzyjąć nalewy, iw taki za”is ”owoduje, we nie 
uchwalono wadnej stawki ”rocentowej. 

W `wietle niniejszego nie zostaJa w ”eJni 
zrealizowana dyspozycja art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p 
mówiąca o okre`leniu w ”lanie zagos”odarowania 
przestrzennego stawki procentowe, na podstawie 
których ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 
ust. 4. W związku z czym brak w ”lanie miejscowym 
obligatoryjnego elementu okre`lonego w artŁ ń5 ustŁ 2 
uŁ”ŁzŁ”Ł, a którym jest niewąt”liwie stawka 
”rocentowa okre`lona w ”kt ń2 cytŁ ”rze”isu skutkuje 
wadliwo`cią caJej uchwaJy w ”rzedmiocie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Takie ustalenia ”lanu, zmierzające w istocie do 
obej`cia bezwzględnie obowiązujących ”rze”isów 
ustawowych dotyczących ustalenia i ”obierania renty 
”lanistycznej, narusza zasady s”orządzania ”lanu 
miejscowego i ”owoduje niewawno`ć uchwaJy w tej 
czę`ci (artŁ 28 ustŁ ń ustawy o ”lanowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym). 

W związku z ”owywszym stwierdzić nalewy, we 
”rzedmiotowa uchwaJa o której mowa wywej ”odjęta 
zostaJa z rawącym naruszenie ”rawaŁ 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 4 A w terminie 30 dni od daty jego 
otrzymania. 
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