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134. Rada Gminy Raniwów 15 radnych 

135. Rada Gminy Rokietnica 15 radnych 

136. Rada Gminy Rouwienica 15 radnych 

137. Rada Gminy Sanok  15 radnych 

138. Rada Gminy S—oJyszyn 15 radnych 

139. Rada Gminy Solina złs w PolaLczy—u 

      15 radnych 

140. Rada Gminy Stary Śzi—ów 15 radnych 

141. Rada Gminy Stubno  15 radnych 

142. Rada Gminy _wilcza 15 radnych 

143. Rada Gminy Tarnowiec 15 radnych 

144. Rada Gminy TryLcza 15 radnych 

145. Rada Gminy Trzebownisko 15 radnych 

146. Rada Gminy Tuszów Narodowy  

      15 radnych 

147. Rada Gminy Tyrawa WoJos—a  

      15 radnych 

148. Rada Gminy Wadowice Górne  

      15 radnych 

149. Rada Gminy Wiązownica 15 radnych 

150. Rada Gminy Wielkie Oczy 15 radnych 

151. Rada Gminy Wielo”ole S—rzyLs—ie  

      15 radnych 

152. Rada Gminy Wi`niowa 15 radnych 

153. Rada Gminy Wo–aszów—a 15 radnych 

154. Rada Gminy źa—li—ów 15 radnych 

155. Rada Gminy Zaleszany 15 radnych 

156. Rada Gminy Zarszyn 15 radnych 

157. Rada Gminy Zarzecze 15 radnych 

158. Rada Gminy voJynia  15 radnych 

159. Rada Gminy vurawica 15 radnych 

160. Rada Gminy vyra—ów 15 radnych 

§ 2Ł Liczba radnych wybieranych do rad gmin 
wymienionych w § ń zostaJa ustalona na ”odstawie 
liczby miesz—aLców zamiesz—aJych na obszarze 
dziaJania ”oszczególnych rad gmin ｦ wedJug stanu 
ewidenc–i ludno`ci na dzieL 3ń grudnia 2ŃŃ9 rŁ 

§ 3Ł ńŁ źarządzenie ”odlega ogJoszeniu 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Pod—ar”ac—iego i wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni 
od dnia ogJoszeniaŁ 

2Ł źarządzenie ”oda–e się do ”ubliczne– 
wiadomo`ci ta—we w formie obwieszczeniaŁ 

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

MirosJaw Kara”yta 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II0911-25/10 

z dnia 18 lutego 2010 r. 

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

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 3 ust. 1 

pkt 11 ustawy z dnia 3 ”audzierni—a 2ŃŃ8 rŁ 
o udostę”nianiu informac–i o `rodowis—u i –ego 
ochronie (ŚzŁ UŁ Nr ń99, ”ozŁ ń2227 z ”óunŁ zmŁ), 
art. 17 pkt 10, art. 20 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 7ń7 z ”óunŁ zmŁ), roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1587) 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Gminy Tuszów Narodowy 

Nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy w Tuszowie 

Narodowym z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinne– z usJugami towarzyszącymi 
w mie–scowo`ci Sarnów i Cza–—owa z powodu 

naruszenia art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 

3 ”audzierni—a 2ŃŃ8 rŁ o udostę”nianiu informac–i 
o `rodowis—u i –ego ochronie, artŁ ń7 ”—t ńŃ, artŁ 2Ń 
ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu planu zagospodarowania przestrzennego. 

UZASADNIENIE 

UchwaJą Nr XXXIV/269/2009 r. z dnia 

30 grudnia 2ŃŃ9 rŁ Rada Gminy Tuszów Narodowy 
uchwaliJa miejscowy plan zagospodarowania 
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”rzestrzennego terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinne– z usJugami towarzyszącymi 
w mie–scowo`ci Sarnów i Cza–—owaŁ Analizu–ąc 
do—umenty dotyczące ”rzygotowania do ”od–ęcia włw 
uchwaJy organ nadzoru stwierdziJ, istotne naruszenie 

trybu s”orządzania ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego a to: 

1) wobec fa—tu stwierdzenia niewawno`ci uchwaJy 
Nr XXXIV/268/2009 r. z dnia 30 grudnia 

2009 r. Rady Gminy w Tuszowie Narodowym 

w sprawie I zmiany studium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego 

Gminy Tuszów Narodowy bra— –est zgodno`ci 
ustaleL ”lanu z ustaleniami studium, 

2) naruszony zostaJ ”rze”is § ń2 ”—t 3 włw 
roz”orządzenia ”o”rzez bra— dowodu doręczenia 
zawiadomienia o ”od–ęciu uchwaJy 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia planu Gminnej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 

3) naruszony zostaJ ”rze”is § ń2 ”—t 9 włw 
roz”orządzenia ”o”rzez bra— dowodu doręczenia 
pisma dot. Uzgodnienia i zaopiniowania projektu 

planu Gminnej Komisji Urbanistyczno-

architektonicznej, 

4) naruszono przepis art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy 

o udostę”nianiu informac–i o `rodowis—u i –ego 
ochronie ”o”rzez bra— dowodów zawiadomienia 
w Biuletynie Informac–i Publiczne– o wyJoweniu 
”ro–e—tu ”lanu do ”ublicznego wglądu, 

5) naruszono art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez 

bra— dowodów na ogJoszenie ”rzez 
obwieszczenie o wyJoweniu ”ro–e—tu ”lanu do 
”ublicznego wglądu w s”osób zwycza–owo 
”rzy–ęty w dane– mie–scowo`ci, 

6) bra— –est wy—azu wnios—ów zJowonych do 
projektu planu, wykazu opinii, wykazu 

uzgodnieL, ”roto—oJu z ”rowadzenia dys—us–i 
”ubliczne– nad ”rzy–ętymi rozwiązaniami ”lanu, 
wy—azu uwag zgJoszonych do wyJowonego 

projektu planu, za`wiadczenia autora ”ro–e—tu 
o w”isie na listę czJon—ów wJa`ciwe– izby 
samorządu zawodowego wymaganych zgodnie 

z § ń2 ”—t 4, ńŃ, ńń, ń5, ń6, 2Ń włw 
roz”orządzenia, 

7) naruszono ”rze”is § ń2 ”—t ń9 włw 
roz”orządzenia ”rzez niedoJączenie uzasadnienia 
uchwaJyŁ 

W tej sytuac–i wydanie rozstrzygnięcia 
o stwierdzeniu niewawno`ci włw uchwaJy w o”arciu 
o art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wobec faktu 

istotnego naruszenia trybu s”orządzania ”lanu –est 
konieczne i uzasadnione. 

Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę, iw 
uchwaJa o ustaleniu ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jako 

taka winna s”eJniać wymogi, —tórych mowa 
w roz”orządzeniu Rady Ministrów z dnia 2Ń czerwca 
2ŃŃ2 rŁ w s”rawie ｭźasad techni—i ”rawodawcze–ｬŁ 
Prze”isy uchwaJy –a—o ustalenia ”lanu ”owinny 
zawierać na—azy, za—azy, do”uszczenia i ograniczenia 

w zagos”odarowaniu terenów i mieć chara—ter 
stanowiący norm ”rawnychŁ źa”isy ”lanu ”owinny 
być –asne i zrozumiaJe, nie”rze—raczać do”uszczalnego 
za—resu ustaleL ”lanu bowiem będą wy—orzystywane 
jako podstawa w wydawaniu decyzji 

administracyjnych przez wJa`ciwe organyŁ 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy s—arga do 
Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego w Rzeszowie 

ul Kraszews—iego 4 A za ”o`rednictwem Wo–ewody 
Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania. 

 

 

Z UP. Wojewody podkarpackiego 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 
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INFORMACJA 

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 

z dnia 15 lutego 2010 r. 

 

w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji 

ewidenc–i gruntów i budyn—ów obrębu ewidency–nego nr 2ńŃ Rzeszów - BiaJa, 
w czę`ci dotyczące– dziaJ—i nr 26ń 

 
W oparciu o art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 

17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(jedn. tekst Dz. U. Nr 100 z 2000 roku, poz. 1086 

z ”óunŁ zmŁ) informu–ę, we: 

§ ńŁ Pro–e—t o”eratu o”isowo-kartograficznego 

modernizacji ewidenc–i gruntów i budyn—ów obrębu 
ewidency–nego nr 2ńŃ Rzeszów - BiaJa, dotyczący 
dziaJ—i ewidency–ne– nr 26ń - staJ się o”eratem 
ewidenc–i gruntów i budyn—ówŁ 


