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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II. 4131.2.40.2011 

z dnia 31 marca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃńrŁ, Nr ń42 ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ 
zm.) oraz na podstawie art. 1 i 2 i artŁ ń5 w związku 
art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) oraz ”rze”isów roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr VIIłń2Ńł2Ńńń Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 19Ńł2ł2ŃńŃ w rejonie ｭMiJocin ｦ 

Parkｬ w Rzeszowie ｦ czę`ć AŁ 

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 22 lutego  

2Ńńń rŁ ”odjęJa uchwaJę Nr VIIłń2Ńł2Ńńń w s”rawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr ń9Ńł2ł2ŃńŃ w rejonie ｭMiJocin ｦ 

Parkｬ w Rzeszowie ｦ czę`ć AŁ 

UchwaJa ta w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 
ń marca 2Ńńń rŁ Organ nadzoru oceniając 
”rzedmiotową uchwaJę ”od kątem zgodno`ci 
z ”rawem stwierdziJ, we narusza ona przepisy art. 1 i 2 

oraz artŁ ń5 w związku artŁ 28 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz ”rze”isy roz”orządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1587). 

W stosunku do tej uchwaJy organ nadzoru 
”rze”rowadziJ ”ostę”owanie wyja`niające, w trakcie 
którego zająJ nastę”ujące stanowiskoŁ W ”rocedurze 
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rada gminy musi kierować się 
zasadami s”orządzania ”lanu miejscowego, 
okre`lonymi w ustawie z dnia 27 marca 2ŃŃ3rŁ  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz  

w Roz”orządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

Naruszenie zasad s”orządzania ”lanu lub istotne 
naruszenie trybu ich s”orządzania, ”owoduje 
niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub czę`ci, 
zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei 

roz”orządzenie cytŁ wywej w s”rawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego okre`la wymogi 
dotyczące stosowania standardów ”rzy za”isywaniu 
ustaleL ”rojektu ”lanu odnoszących się do czę`ci 
tekstowej planu jak i graficznej. 

Analizując regulacje ”rzedmiotowego Planu  
Nr ń9Ńł2ł2ŃńŃ organ nadzoru stwierdziJ, naruszenie 
zasad s”orządzania ”lanuŁ Przede wszystkim 
nieprawidJowe są ustalone w granicach wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, ”rzeznaczenia terenów ”od równe 
funkcje bez ustalonych ich wzajemnych relacji;  

w związku z ”owywszym kawda z wymienionych 

funkcji mowe stanowić wiodącą, a nawet jedyną ｦ 

determinującą caJkowity s”osób zagos”odarowania 
terenu. 

Ustalenia przedmiotowego Planu dla tych 

terenów nie zawierają ｭw rzeczywisto`ciｬ linii 
rozgraniczającychŁ Na terenach tych mogą być 
bowiem realizowane równe funkcje n”Ł ”rzemysJ, 
skJady i magazyny, usJugi komercyjne, komunikacja, 
”arkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
oraz budowle im towarzyszące bez ustalonych ich 
wzajemnych relacjiŁ Śla ”owywszych funkcji nie 
okre`lono zasad i warunków, na jakich mogą być 
realizowane. 

W Planie okre`la się obowiązkowo 
”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowaniaŁ Ta zasada nie znalazJa 
odzwierciedlenia w miejscowym planie 

zagospodarowania ”rzestrzennego w rejonie ｭMiJocin- 

Parkｬ w Rzeszowie ｦ czę`ć AŁ Brak wzajemnych ｦ 

jasno okre`lonych ｦ regulacji dotyczących równych 
”rzeznaczeL w ramach jednego terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi, narusza ”rze”isy artŁ ń i 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, które stanowią o uwzględnieniu  
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

mŁinŁ ｭJadu ”rzestrzennegoｬ ｦ ”rzez który rozumiemy 
ｦ ｭtakie uksztaJtowanie ”rzestrzeni, które tworzy 
harmonijną caJo`ć oraz uwzględnia 

w u”orządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, s”oJeczno 
ｦ gos”odarcze, `rodowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno ｦ estetyczneｬŁ Nie gwarantuje to 
ochrony interesu prawnego przy zagospodarowaniu 

terenów, co narusza równiew art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

źgodnie z artŁ 3 ustawy o ”lanowaniu (ｱ) 
zadaniem gminy jest ksztaJtowanie i prowadzenie 

”olityki ”rzestrzennej na terenie gminyŁ KsztaJtowanie 
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polityki przestrzennej nie oznacza jedynie 

”odejmowania decyzji w s”rawie s”orządzania ”lanu 
miejscowego czy tew innego dokumentu dotyczącego 
ksztaJtowania ”rzestrzeni gminy ale ”rzede wszystkim 
ksztaJtowania ”rzestrzeni ”o”rzez ustalenia tych 
dokumentówŁ Wyznaczenie w ”lanie liniami 
rozgraniczającymi terenów, na których ustala się 
mowliwo`ć zagos”odarowania kilkoma równych 
funkcjami ｦ alternatywnie w rzeczywisto`ci nie 
stanowi decyzji projektowej gminy w zakresie 

”rzyszJego zagos”odarowania terenuŁ Gmina 
”ro”onując dla ”oszczególnych terenów kilka 

alternatywnych s”osobów zagos”odarowania 
zostawia decyzję co do funkcji terenu ”rzyszJym 
inwestorom. 

Śodatkowo organ nadzoru twierdzi, we 
ustalenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt ń2 są niewJa`ciwe, 
niezgodne z wymogami okre`lonymi w § 4 pkt 9 

roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1587), 

gdyw do”uszczają inne niw wywej ustalone ”arametry 
sieci, ich przebiegi oraz zasady wJączeniaŁ 

Naruszenie zasad s”orządzania ”lanu, 
uzasadnione ”owywej ”rzez organ nadzoru, w my`l  
art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, determinują ten organ do stwierdzenia 
niewawno`ci Miejscowego Planu źagos”odarowania 

Przestrzennego Nr ń9Ńł2ł2ŃńŃ w rejonie ｭMiJocin- 

Parkｬ w RzeszowieŁ 

Mając na względzie wskazane ”rzez organ 
nadzoru istotne naruszenie prawa w zapisach Planu 

związane z naruszeniem zasad s”orządzania ”lanu 
miejscowego, nalewaJo zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym oraz  
z dys”ozycją artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

stwierdzić w czę`ci niewawno`ć uchwaJy  
Nr VII/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  

22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr ń9Ńł2ł2ŃńŃ w rejonie ｭMiJocin ｦ Parkｬ  
w Rzeszowie ｦ czę`ć A, w s”osób okre`lony 
w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego, ”oniewaw tak 
sformuJowane regulacje ”lanu nie mogą ostać się  
w obrocie prawnym. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w terminie  

30 dni od jego otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Andrzej ReguJa 

WICEWOJEWODA 

 

 

 

 

906 

 

INFORMACJA 

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ 

 z dnia 4 marca 2011 r. 

  
źestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych 

nienalewących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2ŃńŃ rok 

poJowonych na obszarze Gminy Kolbuszowa 

 

a) I póJrocze 2ŃńŃ 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni uwytkowej lokalu 

 Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 
do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

  zJy* dobry zJy dobry zJy dobry zJy dobry zJy dobry 

 A 
1)  

 2) ... 
    1,86  

1) 1,50  

 2) 1,90 
  

”oniwej 4Ń m2 B           

 C           

40 m2 do 60 A      1,86  
1) 1,40  

 2) 2,89 
  

m2 B      2,89  1,43   

 C           


