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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. 
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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 



Śzienni— Urzęd“wy  
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr 17  - 1226 -  Poz. 422 

uchwalanym planem, a dla —tórych nie ustal“n“ ta—ie– 
stawki. 

 Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

–eweli w związ—u z uchwaleniem planu miejscowego 

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 
pobiera –edn“raz“wą “”Jatę ustal“ną w tym planie, 

“—re`l“ną w stosunku procentowym do wzrostu 

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

staw—a ”r“cent“wa, sJuwąca naliczeniu “”Jaty, 
stanowi obligatoryjny 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 
stawki procent“we–, “ —tóre– m“wa, ustalana byJa 

w planie miejscowym. 

W mnie–szym ”rzy”ad—u 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 
przez radę gminy zdaniem “rganu nadz“ru –est nie 
uprawnione w `wietle ”“wywszych regulac–i i nalewy –e 
uznać za bez”rawneŁ Tym samym ustalenie staw—i 
“”Jaty tyl—“ dla “—re`l“ne– czę`ci “bszaru “b–ęteg“ 
uchwalanym planem, a ”“miniecie ”“z“staJe– czę`ci 
dla —tóre– ”rzy–m“wany –est ”lan nie mie`ci się 

w granicach administracy–neg“ uznania wyni—a–ących 

z art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, przeczy bowiem woli ustawodawcy. 

Ma–ąc t“ na uwadze ta— ”rzy–ęty za”is § 19 
uchwaJy Rady Mie–s—ie– w Oleszycach ”“siada ist“tną 
wadę ”rawną s—ut—u–ącą stwierdzeniem –eg“ 
niewawn“`ci z ”“w“dów za”rezent“wanych ”“wywe–Ł  

Jedn“cze`nie zwraca się uwagę, iw niewJa`ciwy 
jest zapis zawarty w § 4 ustŁ 1 ”—t 2 litŁ b uchwaJy, 
gdyw wy—racza ”“za d“”uszczalny za—res ustaleL 
”lanu; st“s“wnie d“ § 3 ustŁ 2 R“z”“rządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w s”rawie ｭźasad techni—i ”raw“dawcze–ｬ ｦ  

ｭw ustawie nie zamieszcza się ”rze”isów, —tóre 
regul“waJyby s”rawy wy—racza–ące ”“za wyznacz“ny 
”rzez nią za—res ”rzedmi“t“wy (st“sun—i, —tóre 

regulu–e) “raz ”“dmi“t“wy (—rąg ”“dmi“tów, d“ 
—tórych się “dn“si)ｬŁ 

P“nadt“ ustalenie d“tyczące ｭwJączenia 
istnie–ących “bie—tów d“ sieci w“d“ciąg“we–ｬ –est 
zapisem martwym a co w —“nse—wenc–i ”“w“du–e, iw 
nie zostanie on nigdy zrealizowany przez jego 

adresata. 

źauwawa się, iw wystę”u–ą nies”ó–n“`ć 
”“między terenem UłMN - opisanym w legendzie 

”lanu –a—“ ｭteren usJug i zabud“wy miesz—ani“we–ｬ 
a terenem U/MN w uchwale ”rzeznacz“nym ｭna 
usJugiｬ (§ 11 ustŁ 1); ”“d“bnie teren R1 ｦ w legendzie 

–est t“ ｭteren u”raw r“lnychｬ nat“miast w uchwale 

ｭteren r“lnyｬ (§13 ustŁ 1 ”—t 1)Ł Ś“dat—“w“ 
oznaczenia literowe zastosowane w § 15 ustŁ 1 
uchwaJy nie s”eJnia–ą wym“gów § 9 ustŁ 1 
r“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczy to terenu ZD/R, gdzie symbol 

ｭźŚｬ w włw r“z”“rządzeniu “—re`la ｭtereny “gr“dów 
dziaJ—“wychｬ, nat“miast z tre`ci ”lanu wyni—a, iw –est 
t“ zieleL ”rzyd“m“wa (ｱ)Ł K“l“r d“tyczący terenów 
MN i U/MN jest niezgodny z zaJączni—iem Nr 1,  

“ —tórym m“wa w § 9 ustŁ 1 włw r“z”“rządzeniaŁ  

Oznaczenie ｭKŚLｬ “ —tórym m“wa w uchwale 

nie wystę”u–e na rysun—u ”lanu, c“ narusza § 8 ”—t 2 
r“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“Ł źauwawa się, iw granice strefy 
sanitarne– “d cmentarza wystę”u–ące na rysun—u ”lanu 
są niezg“dne z legendą; d“tyczą “ne w”rawdzie 
“znaczeL inf“rmacyjnych ｦ –edna— związanych `ci`le 

z ustaleniami zawartymi w tre`ci uchwaJyŁ 

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. 
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