
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.86.2014 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

Działając na podstawie art.85, 86 i 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.15, art.20, art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr XXXI/338/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, 

Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I- Wesoła. 

Uzasadnienie  

W dniu 26 maja 2014r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Nr XXXI/338/2014 Rady Gminy 

Nozdrzec z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I- Wesoła. 

W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru oceny uchwały pod kątem jej zgodności z prawem, 

stwierdzono naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie jej nieważności. 

W granicach obszaru objętego zmianą planu wyznaczono tereny rolnicze oznaczone symbolem 30R, 31R, 

32R, 33R, 34R i 35R, zaś ustalenia dla tych terenów zawarte są w uchwale pierwotnego planu miejscowego. 

Ustalenia te dopuszczają lokalizację nowych odcinków dróg stanowiących dojazd do terenów  

PW w terenach rolnych, co jest sprzeczne z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz nie stanowi terenu 

rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pomimo, iż plan 

pozostaje w obrocie prawnym, należało przy sporządzaniu zmiany planu przeanalizować ustalenia 

dotyczące terenów rolniczych pod kątem ich zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Równocześnie zauważa się, iż nie właściwe jest, w ramach terenów rolniczych objętych przedmiotową 

zmianą planu, dopuszczenie możliwości poprowadzenia podziemnych linii wysokiego napięcia, gdyż 

narusza to ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Nozdrzec. W zmianie planu został wyznaczony teren sieci elektroenergetycznej – linii 110kV oznaczony 

symbolem 1EE, który jest zgodny z przebiegiem sieci wyznaczonym w Studium, natomiast ustalenie 

możliwości poprowadzenia podziemnych linii wysokiego napięcia w terenach oznaczonych symbolem 30R, 

31R, 32R, 33R, 34R i 35R wskazuje na możliwość lokalizacji sieci wysokiego napięcia innej niż w terenie 

oznaczonym symbolem 1EE, co w takim przypadku narusza ustalenia Studium. 

Podkreślić należy, że niezgodność niniejszej zmiany planu ze Studium, w świetle brzmienia art. 9 ust. 4, 

art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również 

licznych orzeczeń sądów w tym zakresie - należy uznać za podstawowe naruszenie przepisów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ponadto należy wskazać, iż w granicach obszaru objętego zmianą planu wyznaczono tereny zalesień 

oznaczone symbolem 22ZLD, 23ZLD i 24ZLD, zaś ustalenia dla tych terenów zawarte są w uchwale 
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pierwotnego planu miejscowego. Ustalenia te dopuszczają możliwość skablowania linii napowietrznych 

oraz poprowadzenia podziemnych linii średniego, wysokiego napięcia i światłowodowych w terenach 

zalesień, co jest sprzeczne z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz nie stanowi o terenie leśnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

W granicach obszaru objętego zmianą planu wyznaczono tereny lasów oznaczone symbolem 53ZL, 

54ZL, 55ZL i 56ZL zaś ustalenia dla tych terenów zawarte są w uchwale pierwotnego planu miejscowego. 

Ustalenia te dopuszczają możliwość poprowadzenia podziemnych linii średniego, wysokiego napięcia 

i światłowodowych, co jest sprzeczne z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz nie stanowi o terenie 

leśnym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

W przedmiotowej zmianie planu wyznaczono teren sieci elektroenergetycznej – linii 110kV oznaczony 

symbolem 1EE. Na rysunku zmiany planu grafika przedstawiająca powyższe przeznaczenie terenu jest 

niezgodna z grafiką wskazaną w legendzie zmiany planu. Ponadto sposób przedstawienia tego 

przeznaczenia terenu na rysunku zmiany planu wskazuje, iż w jego granicach istnieje wiele innych 

przeznaczeń terenu, które nie posiadają ustaleń w zakresie zagospodarowania terenu oraz identyfikacji 

spośród innych terenów. 

Taki sposób przedstawienia przeznaczenia terenu nie pozwala w sposób jednoznaczny ustalić jakie są 

zasady zagospodarowania na tym obszarze, co narusza art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Granica obszaru objętego zmiana planu wykracza poza granice obowiązującego planu, co narusza zasady 

sporządzania zmiany planu. 

Na rysunku zmiany planu brak linii rozgraniczającej pomiędzy terenem oznaczonych symbolem 30R, 

a terenem oznaczonym symbolem 9R. 

Na załączniku graficznym brak wyrysu ze studium wraz z oznaczeniem obszaru objętego opracowaniem 

zmiany planu, co narusza §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W dokumentacji planistycznej brak dowodu zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu oraz 

o opiniowaniu projektu planu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co jest wymagane 

stosownie do § 12 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowa uchwała narusza zasady i tryb sporządzania zmiany planu, wobec powyższego na 

podstawie 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasadne jest stwierdzenie 

nieważności uchwały Rady Gminy Nozdrzec w całości. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od 

dnia jego doręczenia. 

  

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Janusz Olech 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Nozdrzec 

2. Przewodniczący 

Rady Gminy Nozdrzec 
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