
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 67  - 6374 -  Poz. 1602 i 1603 

do 3ń ”audzierni—a 2ŃŃ9 rŁ 

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych 

  listach —andydatów na radnych zawiera–ącego numery list, s—róty nazw —omitetów, 
  dane o —andydatach umieszczone w zgJoszeniach list wraz z ewentualnymi  
  oznaczeniami —andydatów; 

do 1 listopada 2009 r. - s”orządzenie s”isu wyborców w Urzędzie Gminy; 
13 listopada 2009 r. 

o godz. 2400 - za—oLczenie —am”anii wyborcze–; 

14 listopada 2009 r. - ”rze—azanie ”rzewodniczącemu Obwodowe– Komis–i Wyborcze– s”isu wyborców; 
15 listopada 2009 r. 

godz. 600 ｦ 2000 - gJosowanie. 
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ROźPORźĄDZENIE Nr 1/09 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RZESZOWIE 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

w s”rawie zwalczania zgnilca amery—aLs—iego ”szczóJ  
na terenie powiatu rzeszowskiego 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób za—aunych zwierząt 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 1342) ｦ po 

stwierdzeniu wystą”ienia zgnilca amery—aLs—iego 
”szczóJ na terenie mie–scowo`ci Kielnarowa, gmina 
Tyczyn, ”owiat rzeszows—i zarządzam, co nastę”u–e: 

 

§ ńŁ Uzna–e się mie–scowo`ć Kielnarowa 
w gminie Tyczyn za obszar zapowietrzony choroba - 

zgnilcem amery—aLs—im ”szczóJŁ 
 

§ 2Ł Uzna–e się mie–scowo`ć Matysów—a, 
Malawa, Chmielni—, Rzeszów - dzielnice: Zalesie oraz 

SJocina ja—o obszar zagrowony chorobą - zgnilcem 

amery—aLs—im ”szczóJŁ  
 

§ 3Ł W obszarze za”owietrzonym i zagrowonym 
chorobą, o —tóre– mowa § ń i § 2 na—azu–e się: 
 

ń) wy—onanie ”rzeglądu ”asie— ”rzez 
urzędowego le—arza weterynarii, 
 

2) niezwJoczne zgJaszanie ”rzy”ad—ów 
zachorowaL ”szczóJ z ob–awami mogącymi 
ws—azywać na zgnilec amery—aLs—i ”szczóJ 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rzeszowie. 

§ 4Ł W obszarze za”owietrzonym i zagrowonym, 
o —tórych mowa § ń i § 2 za—azu–e sie:  
 

1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek 

pszczelich, czerwia, pszczóJ, ”ni ”szczelich, 
”rodu—tów ”szczelich oraz s”rzętu i narzędzi 
uwywanych do ”racy w ”asiece - bez zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie, 

 

2) organizowania wystaw i targów z udziaJem 
”szczóJŁ  
 

§ 5Ł Roz”orządzenie ”odlega o”ubli—owaniu 
w Dzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego.  

 

§ 6Ł Roz”orządzenie wchodzi w wycie z dniem 
”odania do wiadomo`ci ”ubliczne– w s”osób 
zwycza–owo ”rzy–ętyŁ  
 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Rzeszowie 

 

Maria Domiszewska 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II.0911/13/09 

z dnia 10 sierpnia 2009 r. 
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1, art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t–Ł ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42 

”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) w związ—u z artŁ 28 i art. 34 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 67  - 6375 -  Poz. 1604 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 7ń7 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

uchwaJy Rady Gminy w Birczy Nr XLIIIł47łŃ9 

z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia 

uchwaJy Nr VIł56łŃ3 Rady Gminy w Birczy z dnia 

28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we 

wsi Iomna Gmina BirczaŁ 
 

UZASADNIENIE 

 

UchwaJą Nr XLIIIł47łŃ9 z dnia 22 czerwca 
2ŃŃ9 rŁ Rada Gminy w Birczy uchyliJa wJasną uchwaJę 
z dnia 28 marca 2003 r. Nr VI/56/03 o uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru we wsi Iomna Gmina BirczaŁ 
 

Pode–mu–ąc ”rzedmiotową uchwaJę Rada Gminy 
w Birczy w s”osób istotny naruszyJa ”rze”isy 
dotyczące trybu uchwalania mie–scowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Brak jest bowiem 

uregulowaL ”rawnych ”ozwala–ących radzie gminy na 
”od–ęcie uchwaJy w s”rawie uchylenia 
obowiązu–ącego mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) we–`cie w wycie ”lanu 
mie–scowego ”owodu–e utratę mocy obowiązu–ące– 
innych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego lub 
ich czę`ci odnoszących się do ob–ętego nim terenuŁ  
 

W związ—u z ”owywsza zasadą rada gminy nie 
mowe uchylić obowiązu–ącego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego, ta—ie dziaJanie –est 
niedo”uszczalne i stanowi rawące naruszenie trybu 
s”orządzania ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

lub jego zmiany. 

 

źgodnie za` z brzmieniem artŁ 28 ustŁ ń ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) naruszenie zasad s”orządzania 
studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie 

trybu ich s”orządzania, a ta—we naruszenie 
wJa`ciwo`ci organów w tym za—resie, ”owodu–ą 
niewawno`ć uchwaJy w caJo`ci lub w czę`ciŁ 
 

Natomiast w tym stanie prawnym organ 

uchwaJodawczy gminy mowe ”od–ąć uchwaJę 
o ”rzystą”ieniu do zmiany mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi 

Iomna Gmina Bircza lub uchwaJę w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

 

źa—res zmian ”lanistycznych będzie ”rzesądzać 
o wyborze jednego z wymienionych wywe– rozwiązaLŁ 
Wyda–e się –edna—, we w —awdym ”rzy”ad—u, w —tórym 
zmiany dokonywane w planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ma–ą istotny za—res ”rzedmiotowy, 
w ta—ie– sytuac–i wJa`ciwe będzie ich w”rowadzenie 
w trybie s”orządzania caJ—iem nowego ”lanu 

zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ Jeweli natomiast 
w”rowadzone zmiany będą mieć ograniczony za—res 
”rzedmiotowy, ”owinny być do—onane w trybie 
zmiany obowiązu–ącego ”lanu mie–scowegoŁ Jedna—we 
wybór s”osobu w”rowadzenia zmian w mie–scowym 
planie zagospodarowania ”rzestrzennego mie`ci się 
w za—resie samodzielno`ci ”lanistyczne– dane– gminyŁ 
Nadzór bowiem s”rawowany ”rzez Wo–ewodę nad 
dziaJalno`cią rady o”arty –est na —ryterium legalizmu, 
”oniewaw wyJącznie tym —ryterium mowe —ierować się 
organ nadzoru przy ocenie rozstrzygnięć rady gminy 

 

S—oro ninie–sza uchwaJa zostaJa ”od–ęta bez 
podstawy prawnej z jednoczesnym istotnym 

naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (t–Ł ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) w związ—u 
z art. 28 i art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. UŁ Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ), dlatego tew 
organ nadzoru zobowiązany byJ stwierdzić niewawno`ć 
uchwaJy Rady Gminy w Birczy Nr XLIIIł47łŃ9 z dnia 

22 czerwca 2ŃŃ9 rŁ i wyeliminować –ą z obiegu 
prawnego.  

 

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

jego doręczeniaŁ 
 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II.0911/15/09 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ ń i 2, 85, 
86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42 
poz. 1591 ze zm.) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy 


