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Natomiast w `wietle obowiązu–ących ”rze”isów ”rawa 
—onieczną ”rzesJan—ą do s—utecznego ”od–ęcia ”rzez 
radę gminy uchwaJy o zaliczeniu drogi do —ategorii 
dróg gminnych –est legitymowanie się ”rzez gminę 
”rawem wJasno`ci do gruntów, ”o —tórych droga ta—a 
”rzebiegaŁ Powywsze stwierdzenie wynika wprost 

z przepisu art. 2a ust. 2 ustawy o drogach 

”ublicznych, w `wietle —tórego drogi wo–ewódz—ie, 
”owiatowe i gminne stanowią wJasno`ć wJa`ciwego 
samorządu wo–ewództwa, ”owiatu lub gminyŁ S—oro 
zatem waden ”rze”is nie ”rzewidu–e automatycznego 

”rze–`cia ”rawa wJasno`ci gruntu za–ętego ”od drogę 
na rzecz –ednost—i samorządu gminnego z chwilą 
we–`cia w wycie uchwaJy o zaliczeniu drogi do 
—ategorii dróg gminnych to oczywistym –est, we –uw 
”rzed ”od–ęciem uchwaJy, o —tóre– mowa, dziaJ—i, 

”rzez —tóre droga gminna ma ”rzebiegać muszą 
stanowić wJasno`ć gminyŁ W —onse—wenc–i Rada 
Mie–s—a w Rymanowie nie byJa u”rawniona do 
”od–ęcia uchwaJy w s”rawie zaliczenia do dróg 
gminnych drogi o”isane– w § ń litŁa ”rzedmiotowe– 
uchwaJy albowiem dziaJ—a o nr ewid.3441/6, przez 

—tóre droga ta ”rzebiega nie stanowi wyJączne– 
wJasno`ci Gminy RymanówŁ Ta—ie stanowis—o zostaJo 
za”rezentowane ”rzez Wo–ewódz—i Sąd 
Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 

30.09.2009r. Sygn.akt II SA/GI 506/09 oraz przez 

Naczelny Sąd Administracy–ny w wyro—u z dnia 
29ŁŃ5Ł2ŃŃ9rŁ SygnŁa—t I OSK ń48łŃ9, —tóry 
stwierdziJ, we droga, —tóra nie –est wJasno`cią gminy 
nie mowe być drogą gminną i z tego ”owodu nie mowe 
być tew zaliczona do dróg gminnych , natomiast 
uchwaJa o zaliczeniu drogi do drogi publicznej powinna 

być ”o”rzedzona czynno`ciami zmierza–ącymi do 
”rze–ęcia wJasno`ci drogi ”rzez ”odmiot 

”ubliczno”rawny, a nie odwrotnieŁ Równiew 
Wo–ewódz—i Sąd Administracy–ny w Kra—owie 
w wyroku z dnia 16.09.2008r. Sygn.akt III SA/Kr 

267/08 wyraziJ ”ogląd , we w obowiązu–ącym od 
1 stycznia 1999 r. stanie prawnym zaliczenie drogi do 

—ategorii dróg gminnych –est mowliwe tyl—o 
w odniesieniu do dróg stanowiących wJasno`ć 
samorządu gminnegoŁ O—oliczno`ć, we czę`ć 
nieruchomo`ci w odniesieniu do —tóre– wydana zostaJa 
uchwaJa rady gminy o zaliczeniu ich do —ategorii dróg 
gminnych nie stanowiJa wJasno`ci gminy stanowi 
”rzesz—odę do zaliczenia ich do —ategorii dróg 
gminnych.  

Pode–mu–ąc zatem uchwaJę Nr XLVł464łńŃ z dnia 
27 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na 
terenie gminy Rymanów do —ategorii dróg gminnych, 
Rada Mie–s—a w § ń litŁa naruszyJa artŁ 7 ustŁ 2 
w związ—u z artŁ2a ustŁ2 ustawy z dnia 2ń marca 
1985r. o drogach publicznych /DZ.U. z 2007r. Nr 19 

”ozŁńń5 z ”óunŁzmŁłŁź tych ”owodów nalewaJo orzec 
jak w sentencji.  

 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze ”rzysJugu–e 
s—arga do Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego 
w Rzeszowie ul. Kraszews—iego 4A za ”o`rednictwem 
Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia 

–ego doręczeniaŁ 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II.0911-111/10 

z dnia 7 ”audzierni—a 2ŃńŃ r. 
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 

z ”óunŁ zmŁ) oraz na ”odstawie artŁ ń5 w związ—u 
z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) i Roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

uchwaJy Nr LXXXłń4Ń8ł2ŃńŃ Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Nr 178/5/2009 Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Nr ńŃł7ł96 zes”oJu 

usJug ”ublicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe 

Miasto w Rzeszowie. 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 31 sierpnia 

2ŃńŃ rŁ ”od–ęJa uchwaJę Nr LXXXłń4Ń8ł2Ńń0 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 178/5/2009 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr ńŃł7ł96 zes”oJu usJug ”ublicznych i komercyjnych 

na osiedlu Nowe Miasto w RzeszowieŁ UchwaJa ta 
w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 7 wrze`nia 
2010 r. Organ nadzoru ocenia–ąc ”rzedmiotową 
uchwaJę ”od —ątem zgodno`ci z ”rawem stwierdziJ, 
we narusza ona ”rze”isy artŁ ń5 w związ—u 
z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) oraz dodat—owo 

”rze”isy Roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 
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26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 

i Roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 2002 r. w s”rawie ｭźasad techni—i 
”rawodawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr ńŃŃ, ”ozŁ 9Ń8)Ł 
W stosun—u do te– uchwaJy organ nadzoru 
”rze”rowadziJ ”ostę”owanie wy–a`nia–ące, w tra—cie, 
—tórego za–ąJ nastę”u–ące stanowis—o, uwzględnia–ąc 
”rzy tym wy–a`nienia zJowone ”rzez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 5 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ 
 

Kwestionowana uchwaJa, –a—o a—t ”rawa 
mie–scowego ”odlega szczególnym rygorom ”rawnym, 
”oniewaw –e– regulac–e dotyczą równych ”odmiotówŁ 
W związ—u z tym za”isy uchwaJy będące– ta—im a—tem 
”owinny być czytelne i nie ”owinny budzić wadnych 
wąt”liwo`ci inter”retacy–nychŁ UchwaJy te ”odlega–ą 
ogJoszeniu w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
i –est to dodat—owa ”rzesJan—a stwarza–ąca wymóg 
czytelno`ci i –asno`ci w za”isach ”lanów 
miejscowych.  

 

Zdaniem organu nadzoru forma ustalenia 

–ednorazowe– o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem zmiany 
Planu (§ 4 ust 2 uchwaJy) –est niewJa`ciwa 
i niezgodna z Zasadami techniki prawodawczej. 

NalewaJoby wymienić w uchwale tereny (U.1, U.2, 

U/C, KDW i KX) wchodzące w s—Jad obszaru zmiany 
Planu.  To uchybienie ma charakter nieistotnego 

naruszenia ”rawa i –est mowliwe do s—orygowania ”rzy 
”onownym ”ode–mowaniu uchwaJy w s”rawie 
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96.   
 

Nalewy równiew zauwawyć bra— s”ó–no`ci 
”omiędzy ustalonym ”rzeznaczeniem terenu w tre`ci 
uchwaJy (§ 3ust. 1 i 2) i na rysunku zmiany planu; np. 

na rysunku zmiany planu tereny oznaczone 

symbolem U o—re`lono, –a—o ”rzeznaczone ”od usJugi 
komercyjne, natomiast w tre`ci uchwaJy ”od usJugi 
—omercy–ne z infrastru—turą techniczną, ”onadto teren 
”rzeznaczony ”od usJugi —omercy–ne 
w obowiązu–ącym ”lanie oznaczony –est symbolem 
ńUHŁ Organ nadzoru ”rzy–ąJ wy–a`nienia w te– —westii 
zJowone ”rzez organ wy—onawczy w ”i`mie z dnia 
5 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ, –a——olwie— ”odobnie, –a— –uw 
zasygnalizowano wywe– tę —westię będzie mowna 
s—orygować ”rzy ”onownym ”ode–mowaniu uchwaJy 
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96.   

 

Wskazane wywe– uchybienia nie ma–ą 
charakteru istotnego naruszenia prawa, co organ 

nadzoru zauwawyJ wywe– - –edna—we ma–ą uzasadniony 
w”Jyw na —westionowanie oceniane– uchwaJy, z tych 
tew względów, we w przedmiotowym Planie organ 

nadzoru stwierdziJ równiew naruszenie ”rawa ma–ące 
chara—ter istotny w rozumieniu normy wyni—a–ące– 
z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

 

Stwierdzono brak wprowadzonych zmian do 

§ 6 zmienianego planu w zakresie korekty powierzchni 

terenu przeznaczonego pod usJugi —omercy–ne 
oznaczone symbolem ńUH na rysun—u obowiązu–ącego 
”lanuŁ W wyni—u ”rzeznaczenia terenu ”od usJugi 

komercyjne z infrastru—turą techniczną oznaczone 
symbolem UŁń na rysun—u zmiany ”lanu, nastę”u–e 
zmnie–szenie ”owierzchni terenu usJug —omercyjnych 

oznaczonych symbolem 1UH. 

 

Ustalenia zawarte w § 3 ust. 4 wy—racza–ą 
”oza granice obszaru zmiany ”lanu, o—re`lone 
w uchwale o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia –ego 
zmiany. Uchylone ustalenia zawarte w § 6 pkt 5 lit. c 

zmieniane– uchwaJy dotyczą dwóch terenów 
wydzielonych na rysun—u obowiązu–ącego ”lanu 
orientacy–nymi liniami ”odziaJu wewnętrznego, 
z —tórych –eden ”ozosta–e ”oza granicami zmiany 
planu; ponadto w wyniku wprowadzonej zmiany 

zaistnie–e nies”ó–no`ć ”omiędzy rysun—iem, a tekstem 

planu po jego zmianie - na rysunku planu pozostanie 

wydzielony orientacy–nymi liniami ”odziaJu 
wewnętrznego teren ”rzeznaczony ”od —omuni—ac–ę 
—oJową z elementami zieleni izolacy–ne–, —tóry 
stosownie do ustaleL § 6 pkt 6 ”ierwotne– uchwaJy 
mowe zmienić swo–e ”oJowenie ”rzy zachowaniu 

”ro”orc–i o—re`lonych w ”un—cie 5, natomiast ”un—t 
ten nie będzie zawieraJ ”ro”orc–i ”owierzchniowych 
terenu oznaczonego symbolem KSłźI, równocze`nie 
zmianie ulegną ”ro”orc–e ”ozostaJych fun—c–i 
w granicach zmnie–szonego terenu usJug 
komercyjnych oznaczonych symbolem 1UH, co nie 

zostaJo uwzględnione w ustaleniach zmiany ”lanuŁ Te 
—westie w ocenie organu nadzoru ”owinny zostać 
uwzględnione ”rzy ”onownym ”ode–mowaniu uchwaJy 
w sprawie zmiany Planu. 

 

Organ nadzoru ”rzy–ąJ natomiast wy–a`nienia 
Prezydenta Miasta Rzeszowa związane z zarzutem nie 

zachowania 7-dniowego terminu obwieszczenia 

o wyJoweniu do ”ublicznego wglądu ”ro–e—tu zmiany 
Planu wy”rzedza–ącego –ego o—res wyJoweniaŁ Od”adJ 
więc zarzut naruszenia artŁ ń7 ”—t ńŃ ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

Ma–ąc na względzie ws—azane ”rzez organ 
nadzoru istotne naruszenie prawa w zapisach Planu 

związane z naruszeniem zasad s”orządzania ”lanu 
mie–scowego, nalewaJo zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym oraz 
z dys”ozyc–ą artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

stwierdzić w caJo`ci niewawno`ć uchwaJy 
Nr LXXX/1408/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Nr 178/5/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr ńŃł7ł96 zes”oJu usJug ”ublicznych 
i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie, 

”oniewaw ta— sformuJowane regulac–e ”rawne 
w Planie nie mogą ostać się w obrocie ”rawnymŁ 

 

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

30 dni od jego otrzymania. 
 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 


