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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś NR PŁIIŁ4ń3ńŁ2Łńłńń 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2011 r. 

 

dotyczące uchwaJy Nr IIIł5łńŃ Rady Gminy Wi`niowa z dnia ń5 grudnia 2ŃńŃ rŁ 
w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ”oJowonego w Wi`niowe– 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 85, 86 i 91 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1 591 ze zm.), 

art. 15, art. 17 pkt 6 lit. a i art. 28 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

”ozŁ 717 ze zmŁ), § 4 ”—t 6 roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu planu miejscowego 

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

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr IIIł5ł10 Rady Gminy Wi`niowa  
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ”oJowonego w Wi`niowe–Ł 

UZASADNIENIE 

W dniu 22 grudnia 2010 r. Wojewoda 

Pod—ar”ac—i otrzymaJ uchwaJę Nr IIIł5ł10 Rady Gminy 
Wi`niowa z dnia 15 grudnia 2010 rŁ w s”rawie 
uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenu ”oJowonego w Wi`niowe–Ł 

W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru 

oceny uchwaJy ”od —ątem –e– zgodno`ci z ”rawem, 
stwierdzono naruszenie ”rawa uzasadnia–ące 
stwierdzenie –e– niewawno`ciŁ ź ”rzedJowonego wyrysu 
ze studium wyni—a, we wyznaczony w ”lanie teren 
oznaczony symbolem 2R jest niezgodny z ustaleniami 

studium, co narusza art. 15 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

NiewJa`ciwe –est ustalenie zawarte w § 14 ustŁ 2 

 ”—t 3, gdyw do”uszcza wiele funkcji, niezgodnych  

z podstawowym przeznaczeniem terenu 2R. Ustalenia 

zawarte w § 12 ustŁ 1 ”—t 1 i § 15 ustŁ 2 są 
niewJa`ciwe, gdyw wy—racza–ą ”oza obowiązu–ący  
i do”uszczalny za—res ustaleL ”lanu, o—re`lony  
w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

gdyw odnoszą się do czynno`ci, —tóre nie są 
regulowane ustaleniami ”lanuŁ Nie”eJne są ustalenia  
§ 10 uchwaJy odno`nie —a”licy cmentarne–, na terenie 
oznaczonym symbolem 4źC, gdyw zgodnie z § 4 ”—t 6 
rozporządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia  
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu planu miejscowego (Dz. U. Nr 164,  

”ozŁ 1587) w uchwale nalewy ustalić ”arametry  
i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; brak jest ustalenia odno`nie 
linii zabudowy tego budyn—u względem drogi 
publicznej oraz geometrii dachu. 

W dokumentacji planistycznej brak jest 

dowodów wystą”ienia o o”inię do ”ro–e—tu ”lanu do 
Prezesa Komunikacji Elektronicznej, wymaganego 

stosownie do art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Naruszenie zasad s”orządzania ”lanu 
miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 

s”orządzania, ”owodu–e niewawno`ć uchwaJy rady 
gminy w caJo`ci, o czym stanowi ”rze”is artŁ 28  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę na 
naruszenia ”rawa, —tóre nalewy zaliczyć do 
nieistotnych w rozumieniu art. 91 ust. 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: 

1) na zaJączni—u graficznym, 

 wąt”liwo`ć budzi ”rzebieg granic obszaru 
”lanu, gdyw ”ozostanie ”as terenu ”omiędzy 
liniami rozgranicza–ącymi terenów 
wyznaczonych w ”lanie, a granicą ”lanu bez 
ustalenia jego przeznaczenia, 

 

 elementy grafiki legendy ”lanu są niezgodne  
z rysun—iem ”lanu (granica obszaru ob–ętego 
”lanem, strefa ochrony sanitarne– 50m ｭNowy 
cmentarz", strefa ochrony sanitarnej  

50m istnie–ącego cmentarza), 
 

 ustalenie na rysunku planu strefy ochrony 

sanitarne– w odlegJo`ci 50m od istnie–ącego 
cmentarza nie stanowi ustaleL ”lanu, gdyw 
zna–du–e się ”oza granicami ”lanu, 

 

 niezrozumiaJe –est ustalenie i oznaczenie na 
rysun—u ”lanu ｭzasady ”odziaJu", nie wiadomo 
co wydziela linia ｭzasady ”odziaJu", bra— –est 
równiew odniesienia w te—`cie uchwaJy do tego 
ustalenia, 

 

 w legendzie w oznaczeniach informacyjnych 

planu wyznaczono kolorem czerwonym granice 

dziaJe—, natomiast na rysun—u ”lanu nie ma 
uwidocznionego tego ”odziaJu, 

 

 wyznaczony u—Jad ”ro”onowanych 
—rawęwni—ów, —tóry stanowi informacy–ne 
oznaczenia ”lanu mowe —olidować  
z ”rawidJowym zagos”odarowaniem ”asa drogi 
publicznej klasy lokalnej, 
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 niewJa`ciwe, niezgodne z wymogami  
§ 7 włw roz”orządzenia w s”rawie 
wymaganego zakresu projektu planu 

miejscowego, jest umieszczenie na rysunku 

planu informac–i dotyczące– –ednost—i 
projektowej projektu planu, stosownie do  

§ 12 ”—t 20 roz”orządzenia, informac–a  
o s—Jadzie zes”oJu autors—iego ”ro–e—tu ”lanu 
winna zna–dować się w s”orządzone– 
dokumentacji prac planistycznych. 

 

2) niezgodne z § 10 roz”orządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 rŁ (ŚzŁ  
UŁ Nr 100, ”ozŁ 908) w s”rawie ｭźasad 
techni—i ”rawodawcze–" są ustalenia dotyczące: 
 

 nazwy ”lanu, gdyw nazwa na zaJączni—u 
graficznym nie –est towsama z nazwą uchwaJy, 
a ta—we z nazwą ”lanu, do —tórego Rada Gminy 

”rzystą”iJa, 
 

 ”asa izolu–ącego, o —tórym mowa w § 9, gdyw 
na rysun—u ”lanu wyznaczono –edynie strefę 
ochrony sanitarne– 50m ｭNowy cmentarz", 

 

 s”rzeczno`ci ”omiędzy ustaleniami ”rze”isów 
ogólnych uchwaJy i zaJączni—a graficznego, 
gdzie ustalono ”rzeznaczenie terenu ”od zieleL 
”ar—ową i oznaczono symbolem źP,  
a ustaleniami szczegóJowymi uchwaJy, gdzie 
”od towsamym symbolem ustalono teren zieleni 
urządzone–, 

 

 ustalenie § 13 ustŁ 1 narusza  
§ 4 roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
gdyw stanowi o —onieczno`ci stosowania 
”rze”isów ”rawa, 

 

3) w dokumentacji planistycznej: 
 

 nie ”rzedJowono zaJączni—a graficznego do 
uchwaJy uchwala–ące– ”lanu w s—ali, w —tóre– 
zgodnie z informac–ą na tym zaJączni—u  
zostaJ s”orządzony, co narusza artŁ 20 ustŁ 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

 wąt”liwo`ci budzi ”rawidJowe ”rze”rowadzenie 
”rocedury s”orządzania mie–scowego ”lanu, 
”oniewaw z ”rzedJowonego egzem”larza ”ro–e—tu 
planu z etapu uzgadniania i opiniowania wynika 

niezgodno`ć ”omiędzy ws—azanym tam 

obszarem planu, a analogicznym wskazanym  

w uchwale uchwala–ącym ”lan; –ednocze`nie 
zauwawa się, iw do PaLstwowego Powiatowego 
Ins”e—tora Sanitarnego w Strzywowie zostaJ 
wysJany wJa`ciwy ”ro–e—t ”lanu, 

 

 w obwieszczeniu o wyJoweniu do ”ublicznego 
wglądu ”ro–e—tu ”lanu nie ”odano oznaczeL 
uchwaJy o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu 
mie–scowego, stanowiące– ”odstawę do 
—ole–nych eta”ów s”orządzenia ”lanu, ”onadto 
bar— –est dowodu ogJoszenia w ”rasie  
o wyJoweniu do ”ublicznego wglądu, 

 

 bra— –est za`wiadczenia o w”isie na listę 
czJon—ów izby urbanistów gJównego 
”ro–e—tanta, co narusza § 12 ”—t 20 
roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia  
26 sierpnia 20013 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu planu miejscowego. 

 

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 

–ego doręczeniaŁ 

 

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


