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3. Staw—i o”Jat  za usJugi ”rzesyJoweŁ  
 

l.p. Staw—i o”Jat Jednostka miary 
Gru”a odbiorców 

WS 

1 
stawka o”Jaty staJej za usJugi ”rzesyJowe netto zJłMWłrok 22 487,03 

stawka o”Jaty staJej za usJugi ”rzesyJowe - rata miesięczna netto zJłMWłmc 1 873,92 

2 stawka o”Jaty zmiennej za usJugi ”rzesyJowe netto zJłGJ 10,27 

 

 

4.  Staw—i o”Jat za ”rzyJączenie do sieciŁ 
 

Taryfa nie zawiera stawek o”Jat za ”rzyJączenie do sieci cie”Jowniczej, gdyw ”rzedsiębiorstwo energetyczne  
w okresie jej obowiązywania nie ”lanuje ”rzyJączenia nowych odbiorców do sieciŁ Jeweli wystą”i taka ”otrzeba 
wówczas ”rzedsiębiorstwo energetyczne dokona zmiany taryfy ”o”rzez ustalenie stawek o”Jat za ”rzyJączenie  
i wystą”i o jej zatwierdzenie do Prezesa URśŁ 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P. II - 0911/140/10 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5, 85, 

86, 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 

poz.1591 ze zm.) art. 17 pkt 10 i 28 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r.  

Nr 80, poz. 717 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i o”iec nad zabytkami (ŚzŁ  
U. z 2010 r. Nr 130, poz.871). 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Gminy Niwiska Nr XLVIł305ł10 
z dnia 8 listopada 2010r . w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w miejscowo`ci PrzyJękŁ 

UZASADNIENIE 

W dniu 16listopada 2010 r. do organu nadzoru 

w”JynęJa uchwaJa Rady Gminy Niwiska  

Nr XLVI/305/10 z dnia 8 listopada 2010r . w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w miejscowo`ci PrzyJękŁ 

W ”odstawie ”rawnej kwestionowanej uchwaJy 
Rada ”rzywoJaJa ”rze”is art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), 
zgodnie z którym ”lan miejscowy uchwala rada gminy, 
”o stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami studium, 
rozstrzygając jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych (...). 

Zgodnie z art. 17 pkt 10 cytowanej ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

wójt, burmistrz albo ”rezydent miasta ogJasza  
(w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,  

a takwe w s”osób zwyczajowo ”rzyjęty w danej 
miejscowo`ci), o wyJoweniu ”rojektu ”lanu do 
”ublicznego wglądu na co najmniej 7 dni ”rzed dniem 
wyJowenia i wykJada ten ”rojekt wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu 
na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym 

czasie dyskusję ”ubliczną nad ”rzyjętymi w ”rojekcie 
”lanu rozwiązaniamiŁ 

Termin "co najmniej 7 dni", wynikający  
z ”rzytoczonego ”rze”isu, ma charakter szczególnyŁ 
Nie jest to termin ”rawa ”rocesowego, a jego istotą 
jest stworzenie obywatelom mowliwo`ci za”oznania 
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się z ”rojektowaną regulacją ”rawnąŁ Natomiast 
uchybienie ww. terminowi stanowi naruszenie 

jednoznacznie wskazanej normy prawnej. 

Jak wynika z ”rzedstawionej ”rzez Radę Gminy 
Niwiska dokumentacji ”rac ”lanistycznych, ogJoszenie 
o wyJoweniu ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego do publicznego 

wglądu ukazaJo się w "Śzienniku ”oJudniowo - 

wschodniej Polski Su”er Nowo`ci" w dniu  
23 wrze`nia 2010 rŁ Natomiast wyJowenie 
”rzedmiotowego ”rojektu nastą”iJo w dniu  
24 wrze`nia 2010 rŁ W związku z czym stwierdzić 
nalewy, we wyJowenie ”rojektu ”lanu nastą”iJo ”rzed 
u”Jywem co najmniej 7 dni od daty zamieszczenia 
ogJoszenia o wyJoweniu, czym istotnie naruszono tryb 
s”orządzania ”lanu, okre`lony w artŁ 17 ”kt 10 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennymŁ WyJowenie mogJo bowiem nastą”ić 
najwcze`niej z datą 1 ”audziernika 2010 rŁ 

Naruszenie to uzasadnia stwierdzenie 

niewawno`ci kwestionowanej uchwaJyŁ źgodnie 
bowiem z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, naruszenie 

zasad s”orządzania studium lub ”lanu miejscowego, 
istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, a takwe 

naruszenie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresie - 

”owodują niewawno`ć uchwaJy rady gminyŁ 

W `wietle ”owywszego, uznać nalewy, iw 
stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Rady Gminy 
Niwiska Nr XLVI/305/10 z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowo`ci PrzyJęk 
jest konieczne i uzasadnione. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze ”rzysJuguje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Rzeszowie ulŁ Kraszewskiego 4A za ”o`rednictwem 
Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


