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2) Rada Miasta Krosna ”od–ęJa w dniu 1 grudnia 

2ŃńŃ rŁ uchwaJę Nr IIł3łńŃ o wstą”ieniu na 
–ego mie–sce Piotra Grudysza, —tóry 
w wyborach —andydowaJ z tej samej listy, 

uzys—aJ —ole–no na–wię—szą liczbę gJosów i nie 

utraciJ ”rawa wybieralno`ciŁ 
 

3) Obwieszczenie ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego 

i ”odaniu do ”ubliczne– wiadomo`ci ”o”rzez 
rozplakatowanie na terenie Miasta Krosna. 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Kro`nie 

 

Arkadiusz Trojanowski 

 

 

 

 

 

 

2934 

 

ROZSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II.0911/142/10 

z dnia 24 grudnia 2010 r. 
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (t–Ł ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃń rŁ Nr ń42Ł, ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) w związ—u 
z art.15 ust.2 pkt 8, art. 17 i art.28 ust.1 i 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 

poz. 7ń7 z ”óunŁ zmŁł i § 4 Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164 

”ozŁń587ł oraz § 4 Roz”orządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 2Ń czerwca 2ŃŃ2rŁ w s”rawie 
ｭźasad techni—i ”rawodawcze–ｬ łŚzŁ UŁ Nr 100 

poz.908/. 

 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

Rady Gminy w Wadowicach Górnych 
Nr XLIII/240/2010 z dnia 10 listopada 2010r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-

rekreacyjnej w Grzybowie .  

 

UZASADNIENIE 

 

UchwaJą Nr XLIIIł24Ńł2ŃńŃ z dnia ńŃ listo”ada 
2010r. Rada Gminy w Wadowicach Górnych 
uchwaliJa mie–scowy ”lan zagos”odarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-

rekreacyjnej w Grzybowie. 

Śo—onu–ąc analizy ”rzedmiotowe– uchwaJy organ 
nadzoru stwierdziJ szereg nie”rawidJowo`ci oraz 
uchybieL obowiązu–ących ”rze”isów regulu–ących 
—westie związane z uchwalaniem mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego. Na samym 

wstę”nie nalewy ”od—re`lić, we uchwalony obszar 

miejscowego planu oznaczony na rysunku symbolami 

U, 2KŚw, K, ńś, 4ś wykracza ”oza obszar objęty 
uchwaJą o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu, co 

stanowi rawące naruszenie artŁ 17 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Ponadto ”rzedmiotowy ”lan narusza tryb s”orządzania 
”lanu, gdyw –ego granice zostaJy ”oszerzone o dwa 
tereny ( 1R i 2R), co do —tórych nie zostaJa 

”rze”rowadzona ”rocedura ”lanistyczna o—re`lona 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Nastę”nie nalewy zauwawyć, we oceniana uchwaJa 
o—re`la ”rzeznaczenia terenów oraz ich zasady 
zagos”odarowania znacznie równiące się od tre`ci 
”lanu, —tóry zostaJ wyJowony do ”ublicznego wgląduŁ 
Śo na–bardzie– rawących zmian w”rowadzonych do 
przedmiotowego planu miejscowego bez 

”rze”rowadzenia w niezbędnym zakresie ”rocedury 
jego s”orządzania nalewy zaliczyć : 
- ustalenie zasad realizac–i re—lam, o —tórych mowa 
w § 5 ustŁ4 ninie–szego ”lanu, 
- ustalenie § 6 ustŁ2 ”lanu dotyczące realizac–i 
budyn—ów –a—o nie”od”iwniczone, 
- ustalenie w § 8 ustŁ4 ”lanu nowych ws—auni—ów 
w zakresie miejsc postojowych, 

- ustalenie w § ńŃ ustŁ3 ”lanu innej linii zabudowy od 

drogi KŚL, w”rowadzenie inne– wiel—o`ci ”owierzchni 
zabudowy w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i, a ta—we 
inne– geometrii dachu, inne– —olorysty—i dachu i `cian 
budyn—ów, 
- do—onanie w §ńŃ ustŁ5 ”lanu szeregu zmian 
w zakresie cech zabudowy budyn—ów gos”odarczych 
i garawowych ”olega–ących na zmianie lo—alizac–i, 
wyso—o`ci do —alenicy dachu, ma—symalne– 
powierzchni zabudowy, geometrii dachu,  

- w”rowadzenie w § ńń ustŁń ”lanu zmiany 
przeznaczenia terenu MN,U. W niniejszej uchwale 

wskazano ”rzeznaczenie ”od zabudowę miesz—aniową 
z nieuciąwliwą dziaJalno`cią usJugową (rzemiosJo, 
usJugi, handel), natomiast do wglądu wyJowono ”lan, 
w —tórym ten teren byJ ”rzeznaczony ”od zabudowę 
mieszkaniowo-usJugowąŁ źostaJy ta—we zmienione 
zasady lokalizowania usJug ”o”rzez ustalanie inne– linii 
zabudowy od drogi KDL, 

- w”rowadzenie w § ńń ustŁ3 ”lanu inne– wiel—o`ci 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

dziaJ—i, a ta—we inne– geometrii dachu, inne– —olorysty—i 
dachu i `cian budyn—ów, 
- dokonanie w § ńń ustŁ5 i 6 ”lanu licznych zmian 
w za—resie cech zabudowy budyn—ów usJugowych 
oraz gos”odarczych i garawowych w za—resie 
lo—alizac–i, wyso—o`ci do —alenicy dachu, ma—symalne– 
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powierzchni zabudowy, geometrii dachu. 

W”rowadzone zmiany są szczególnie niejasne dla 

ｭbudyn—ów ”rzeznaczonych na dziaJalno`ć usJugowąｬ, 
gdyw w `wietle ustaleL ”lanu nie wiadomo czy cechy 
zabudowy odnoszą się wyJącznie do wolnosto–ących 
budyn—ów usJugowych, czy równiew do budyn—ów 
miesz—alnych z ｭnieuciąwliwą dziaJalno`cią usJugową 
w ”arterzeｬŁ 
- zmianę w § ń2 ustŁń ”lanu ”rzeznaczenia terenu U; 
w uchwalonym planie wskazano ten teren pod 

zabudowę usJugową: usJugi nieuciąwliwe, handel, 
natomiast do wglądu wyJowono ”lan, w —tórym ten 
teren byJ ”rzeznaczony ”od zabudowę usJugowąŁ Poza 

tym nalewy zaznaczyć, we zostaJa ta—we ustalona inna 
linia zabudowy od drogi  KŚL niw ”o”rzednio, 
- do—onanie w § ń2 ustŁ3,4,5 ”lanu szeregu zmian 
w za—resie cech zabudowy budyn—ów usJugowych 
oraz gos”odarczych i garawowych ”olega–ących na 
zmianie wielko`ci ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i, ws—auni—a ”owierzchni 
biologicznie czynne–, wyso—o`ci do —alenicy dachu, 
geometrii dachu, —olorysty—i dachu i `cian budyn—ów, 
- do—onanie w § ń7 ustŁ3 ”lanu zmiany szero—o`ci 
–ezdni w ramach wyznaczonych dróg wewnętrznych 
1 KDw i 2KDw, 

- do—onanie w § ń8 ustŁ3 ”lanu zmiany –ezdni 
w ramach wyznaczonych ciągów ”ieszo- jezdnych. 

Jednocze`nie nadmieniam, we wąt”liwo`ci budzi 
ustalenie odno`nie ciągów ”ieszo-–ezdnych szero—o`ci 
–ezdni, ”oniewaw w `wietle roz”orządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warun—ów technicznych, –a—im ”owinny od”owiada 
budynki i ich usytuowanie- jest to jednorodnie 

zagos”odarowany ”as terenu stanowiący do–`cie 
i do–azd do dziaJe— budowlanych, umowliwia–ący ruch 

”ieszy oraz ruch i ”ostó– ”o–azdów, 
- zmieniono w § ń9 ustŁ3 ”lanu udziaJ ”owierzchni 
biologicznie czynne– oraz dodano wiel—o`ć ”owierzchni 
zabudowy do ”owierzchni dziaJ—i dla terenów ś, 
- zmieniono w § 2Ń ustŁ2 ”lanu udziaJ ”owierzchni 
biologicznie czynne– oraz dodano wiel—o`ć ”owierzchni 
zabudowy dla budyn—ów ”ro–e—towanych na 
terenie K. 

Ponadto organ nadzoru zauwawyJ, we rysune— ”lanu 
stanowiący integralną czę`ć ”rzedmiotowe– uchwaJy 
ws—azu–e nowe ”rzeznaczenia terenów znacznie 
równiące się od rysun—u uchwalonego planu oraz 

wers–i ”ro–e—towych z eta”u wyJowenia ”lanu do 
”ublicznego wgląduŁ Na rysun—u ocenianego ”lanu 
zostaJy dodane tereny oznaczone ńR i 2R oraz ńś i 4ś 
, ”onadto zwię—szono ”owierzchnie zabudowy terenu 
3ś oraz zmieniono lo—alizac–ę terenu 2E. Poza tym na 

rysunku przedmiotowego planu wprowadzono szereg 

zmian w zakresie lokalizacji linii zabudowy. 

Śo—onu–ąc analizy ninie–szego ”lanu mie–scowego 
organ nadzoru stwierdziJ, we nie—tóre za”isy ”lanu są 
nie–asne, maJo ”recyzy–ne i s”rawia–ą trudno`ci 
interpretacyjne.  

W szczególno`ci nie–asny –est za”is zawarty w § 2 
ustŁ2 ”—t 4 litŁa uchwaJy, ”oniewaw nie –est ”oJączony 
w s”osób logiczny z ”ozostaJymi ”un—tami ustŁ2 tego 
paragrafu. Ponadto zapis ten jest sprzeczny 

z rysun—iem ”lanu, na —tórym ｭistnie–ąca sieć 
ele—troenergetyczna SN 3Ń—Vｬ –est oznaczeniem 
informacy–nym, a nie obowiązu–ącym rysun—iem ”lanuŁ 
Zdaniem Wojewody Podkarpackiego nieprecyzyjny jest 

za”is § 2 ustŁ3 ”rzedmiotowe– uchwaJy, gdyw 

ws—azu–e, we dla —awdego terenu ob–ętego ”lanem 
obowiązu–ą ustalenia zawarte w rozdziale II i IIIŁ 
Przedmiotowy za”is –est szczególnie nie–asny ”od 
—ątem zastosowania ustaleL w rozdziale I, w —tórym 
ustala się mŁinŁ ”rzeznaczenie terenów, ”oniewaw 
ustalone w nim nazewnictwo ”oszczególnych terenów 
odbiega znacznie od o—re`lenia ”rzeznaczenia 
w dalsze– czę`ci uchwaJy (n”Ł w rozdziale I ｦ teren U 

są to ｭusJugi —omercy–neｬ, natomiast w rozdziale III ｦ 

teren U to ｭzabudowa usJugowa: usJugi nieuciąwliwe 
i handelｬ), nie wiadomo –a—ie –est fa—tycznie 
przeznaczenie terenu.  

Ponadto nalewy zauwawyć, iw dla włw terenu U, na 
rysun—u ”lanu wystę”u–e –eszcze inne o—re`lenie 
przeznaczenia ｦ ｭzabudowa usJugowa, w tym 
handlowaｬŁ  
Nie–asne są ta—we za”isy zawarte w § 7 ustŁ ń ”—t 2 
i 3, —tóre w ”—t 2 mówią o ｭ”ro”ozyc–ach ”odziaJuｬ, 
natomiast w ”—t 3 ｭdo”uszcza–ą zmianę ws—azanych 
”odziaJówｬŁ Poniewaw ｭ”ro”onowane linie ”odziaJów 
wewnętrznychｬ nie są obowiązu–ącymi ustaleniami 
”lanu, a tym samym wąt”liwo`ci budzą za”isy 
odnoszące się do mowliwo`ci zmiany ”owywszych 
ustaleLŁ  
Natomiast  —westionowana uchwaJa –est a—tem ”rawa 
mie–scowego,  —tóry to ”odlega szczególnym rygorom 
”rawnym ,”oniewaw –ego regulac–e dotyczą równych 
”odmiotów , a w związ—u z  tym za”isy ta—ie– uchwaJy 
winny być –ednoznaczne, czytelne i nie ”owinny 
budzić wadnych wąt”liwo`ci inter”retacy–nychŁ 
Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę, iw dla terenów 
MN,U bra— –est ustalonych zasad ”odziaJu na dziaJ—i ｦ 

co narusza w s”osób istotny artŁ ń5 ustŁ 2 ”—t 8 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wprawdzie ustalono jeden parametr 

odnoszący się do ”oJowenia granic nowo wydzielonych 
dziaJe— w stosun—u do ”asa drogowego, –edna— 
wyda–e się, iw nie za”ewni on zachowania Jadu 
”rzestrzennegoŁ Ponadto nalewy ”onownie 
”rzeanalizować ustalenie, o —tórym mowa ”owywej, 

gdyw dziaJ—i, —tóre zlo—alizowane są w ”oJudniowe– 
czę`ci terenu ńMN,U oraz 2MN,U nie będą mogJy być 
”odzielone zgodnie z ustaleniami ”lanu (odno`nie 
”oJowenia granic ｭ6Ń0 do 900ｬ), 
Śodat—owo organ nadzoru zauwawa, we nalewaJoby 
w § ńŃ ustŁ5 ”—t ń ”rzedmiotowe– uchwaJy 
do”recyzować lo—alizac–ę budyn—ów ｭ w tyle dziaJ—iｬ, 
gdyw –est to ustalenie nie”recyzy–ne i mogące rodzić 
trudno`ci na eta”ie realizac–i ”lanuŁ 
W dalsze– —ole–no`ci nalewy zaznaczyć, we 
w do—umentac–i bra— –est dowodów doręczenia 
zawiadomienia dotyczącego ”od–ęcia uchwaJy 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu Gminne– Komis–i 
Urbanistyczno-Archite—toniczne–, co narusza § ń2 
pkt 3 roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego /Dz.U. Nr 164 poz.1587/. 

Ponadto organ nadzoru stwierdziJ, we nie”rawidJowo 
zostaJ s”orządzony wy—az uzgodnieL do ”ro–e—tu 
”lanu, gdyw w tabeli zna–du–ą się organy, —tóre nie są 
wymienione w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Śodat—owo wymaga zaznaczenia, we wystę”u–e 
szereg rozbiewno`ci ”omiędzy ”rzeznaczeniem terenu 
oznaczonego symbolem K, bowiem 

w ”ostanowieniach szczególnych ninie–sze– uchwaJy 
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w §2Ń ustŁń mowa –est o ｭ”om”owni `cie—ówｬ, 
natomiast w rozdziale I oraz na rysunku planu 

fun—c–onu–e nazwa ｭ”rze”om”owni `cie—ówｬŁ 
 Z kolei zapisy planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ”owinny być nie tyl—o –asne, czytelne, 
ale tew winny wy”eJniać zasady techni—i 
”rawodawcze–, o —tórych mowa w Roz”orządzenia 

Rady Ministrów z dnia 2Ń czerwca 2ŃŃ2rŁ w s”rawie 
zasad techniki prawodawczej /Dz. U. Nr100poz.908/. 

Ma–ąc na uwadze ”owywsze ustalenia organ nadzoru 
stwierdziJ, we ”ode–mu–ąc ”rzedmiotową uchwaJę Rada 
Gminy w Wadowicach Górnych naruszyJa w s”osób 
istotny przepisy art.15 ust.2 pkt 8, art.17 oraz art. 28 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 

”ozŁ7ń7 z ”óunŁ zmŁł oraz ”ostanowienia § 4 
Roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego /Dz. U. Nr 164 poz.1587/. Zgodnie 

za` z brzmieniem artŁ28 ustŁń ustawy o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad 

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 rady gminy w caJo`ci lub 
w czę`ciŁ Wobec wagi ws—azanych wywe– naruszeL 
”rze”isów ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu, 
a w szczególno`ci ”rocedury s”orządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

stwierdzenie w caJo`ci niewawno`ci ”rzedmiotowe– 
uchwaJy –est caJ—owicie uzasadnioneŁ 
W związ—u z ”owywszym nalewaJo wyeliminować 
z obiegu ”rawnego ”rzedmiotową uchwaJę w wyni—u 
stwierdzenia –e– niewawno`ciŁ 
Na rozstrzygnięcie nadzorcze ”rzysJugu–e s—arga do 
Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego w Rzeszowie 
ulŁ Kraszews—iego 4A za ”o`rednictwem Wo–ewody 
Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczeniaŁ 
 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 

 

 

 

 

 

 

2935 

 

SPRAWOZDANIE  

roczne Burmistrza Lewajska z wykonania budwetu miasta za 2ŃŃ9 rok 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA. 

 

W budwecie Miasta Lewa–s—a w 2009 roku poziom 

zaplanowanych do realizacji dochodów budwetowych 
wyniósJ (w związ—u z wprowadzanymi zmianami 

w to—u realizac–i budwetu) ostatecznie na —oniec ro—u 
34Ł2ŃŃŁ854,3ń zJ, z czego dochody biewące stanowiJy 
—wotę ”lanu 3ńŁń49Ł758,3ń zJ, natomiast dochody 

ma–ąt—owe z tytuJu otrzymanych dotac–i na realizac–ę 
zadaL inwestycy–nych i s”rzedawy s—Jadni—ów 
ma–ąt—owych w tym ta—we ze zbycia ”raw 
ma–ąt—owych w wyso—o`ci 3ŁŃ5ńŁŃ96 zJŁ  
 

Wydat—i budwetowe zatwierdzone do realizac–i 
w 2009 roku zaplanowano w Jączne– wyso—o`ci 
33Ł2ŃŃŁ854,3ń zJŁ W ramach wydatków biewących, 
—tóre o—re`lono w budwecie Miasta w kwocie planu 

w wyso—o`ci 28Ł433Ł783,3ń zJ za”lanowano `rod—i 
finansowe na realizac–ę zadaL inwestycy–nych 
w Jączne– wyso—o`ci 4Ł767ŁŃ7ń zJ, —tóre stanowiJy 
odpowiednio 14,36 % planowanych do realizacji 

w 20Ń9 ro—u wszyst—ich wydat—ów budwetowych 
ogóJemŁ  
 

W za—resie ”lanu ”rzychodów budwetowych na 
2009 rok zaplanowano przychody w Jączne– 
wyso—o`ci 2Ł6ŃŃŁŃŃŃ zJ, w tym z tytuJu zaciągnięcia 
—redytu ban—owego, dJugoterminowego w kwocie 

2Ł4ŃŃŁŃŃŃ zJ oraz z innych uródeJ stanowiących 
`rod—i na ”o—rycie deficytu ｦ wolne `rod—i, –a—o 
nadwyw—a `rod—ów ”ienięwnych na rachun—u biewącym 

budwetu w”rowadzone do budwetu w kwocie 

200.000 zJ.  
 

W za—resie ”lanu rozchodów budwetowych na 
2009 rok zaplanowano rozchody w Jączne– wyso—o`ci 
3Ł6ŃŃŁŃŃŃ zJ wyni—a–ących z harmonogramu s”Jat rat 
—redytów dJugoterminowych zaciągniętych w latach 
poprzednich.  

 

Przy ”owywszych zaJoweniach budwetowych 
w budwecie Miasta na 2ŃŃ9 ro— za”lanowano 
nadwyw—ę budwetową w Jączne– wyso—o`ci 
1.000.000 zJ.  
 

W —onte—`cie analizy związane– z oceną realizac–i 
budwetu Miasta za 2ŃŃ9 ro—, celów i —ierun—ów 
realizac–i zadaL w tra—cie –ego realizac–i, nalewy 
zaznaczyć, we w stosun—u do ”rzy–ętych zaJoweL 
budwetowych w za—resie ”lanu dochodów i wydat—ów 
nastą”iJy do`ć istotne zmiany w ”oziomie ”rzy–ętych 
na ”ocząte— ro—u ”lanów finansowych w stosunku do 

tego, –a— one ostatecznie zostaJy u—sztaJtowane na 
koniec roku.  

 

Poziom zrealizowanych dochodów i wydat—ów 
budwetowych za”lanowanych na 2ŃŃ9 rŁ oraz ”oziom 
ich wy—onania na —oniec ro—u budwetowego (w u–ęciu 
procentowym) z –ednoczesnym uwzględnieniem zmian 
w to—u realizac–i budwetu od”owiednich ”ozyc–i 
zwię—szeL i zmnie–szeL w ”lanie ”rezentu–ą dane u–ęte 
w zaJączni—ach stanowiących integralną czę`ć 
sprawozdania z wy—onania budwetu Miasta Lewa–s—a za 


