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Rozstrzygniêcie nadzorcze

PN. II. 0911-99-09

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z pó�n. zm.) po dokonaniu analizy prawnej uchwa³y

Nr LXVI/849/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru "Kliny Po³udnie" stwierdza

siê niewa¿no�æ uchwa³y w czê�ci tj w zakresie:

1) ustaleñ rysunku planu, w zakresie jakim odnosz¹ siê one do
terenów oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17.

2) wy³¹cznie tych ustaleñ tekstu uchwa³y w zakresie w jakim
odnosz¹ siê do terenów oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9,
1MN.17.

UZASADNIENIE

Rada Miasta Krakowa uchwa³¹ Nr LXVI/849/09 z dnia 18
marca 2009 r. uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Kliny Po³udnie". W wyniku analizy
dokumentacji planistycznej stwierdzono, i¿ przedmiotowa
uchwa³a zosta³a podjêta na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.). Uchwa³a wraz z doku-
mentacj¹ planistyczn¹ zosta³a przekazana do organu nadzoru
w dniu 25 marca 2009 r.

Ocena przedstawionego do badania legalno�ci planu za-
gospodarowania przestrzennego prowadzi do wniosku, i¿ na-
rusza on obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, a mianowicie, organ
nadzoru stwierdza nastêpuj¹ce nieprawid³owo�ci dotycz¹ce
zasad sporz¹dzenia przedmiotowego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Naruszono przepisy art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 i art. 17

pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, zgodnie z którymi ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla

organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych,

a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego spo-

rz¹dza siê zgodnie z zapisami studium uwarunkowañ i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s¹ wi¹-
¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejsco-
wych", z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 cyt. ustawy
wójt (burmistrz, prezydent miasta) "sporz¹dza projekt planu
miejscowego (...) uwzglêdniaj¹c ustalenia studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy."

W przedmiotowym planie miejscowym w�ród terenów
zabudowy us³ug wielofunkcyjnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem 3U, wyznaczono tereny o symbolu 3U.5.

oraz 3U.9., a w�ród terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych symbolem 1 MN-2MN - teren o sym-
bolu 1 MN.17.

Tereny 3U.5, 3U.9 oraz 1 MN.17, przeznaczono pod zabu-
dowê niezwi¹zan¹ z realizacj¹ celów publicznych. Przeznacze-
nie takie nie jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
uchwalonego uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady ` Miejskiej Krakowa
z dnia 16 kwietnia 2003 r., w którym wed³ug rysunku Kl pn.:
"Struktura przestrzenna - kierunki i zasady rozwoju" dla tere-
nów 3U.5. oraz 1MN.17 ustalono przeznaczenie: tereny zieleni
publicznej, oznaczone symbolem ZP, a dla czê�ci terenu ozna-
czonego symbolem 3U.9. ustalono w Studium przeznaczenie
pod tereny zieleni publicznej, oznaczone symbolem ZP oraz
tereny o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych, oznaczone
symbolem UP.

Dla terenów zieleni publicznej w rozdziale 4 Studium, pt.:
"Kierunki zagospodarowania przestrzennego Krakowa", w ustê-

pie 4.2, punkcie 4 pt.: "Kierunki zagospodarowania wyodrêb-

nionych kategorii terenów" dla terenów zieleni publicznej ZP

zapisano ich g³ówne funkcje: "ogólnodostêpne tereny otwarte

w formie ogrodów i parków miejskich (w tym parki rzeczne,

ogród botaniczny, park ekologiczny), ogrodów dzia³kowych

wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, prome-

nady, �cie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekre-

acji (place zabaw, boiska itp.)." Jednocze�nie w Warunkach i stan-

dardach wykorzystana terenu wykluczono wszystkie formy

u¿ytkowania obni¿aj¹ce warto�æ i wielko�æ zasobów przyrod-

niczych."

Dla terenów o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych w roz-
dziale 4 Studium, w ustêpie 4.2, w punkcie 4 pt.: "Kierunki zago-

spodarowania wyodrêbnionych kategorii terenów, dla tere-

nów oznaczonych symbolem UP ustalono jako g³ówne funkcje:

zabudowê us³ugow¹ - obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji

celów publicznych, w szczególno�ci w dziedzinie administracji,

o�wiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej, kultury sportu i rekreacji,

a tak¿e zieleni publicznej."

Na wy¿ej opisanych terenach zapisami Studium dopusz-
czono jedynie zabudowê o charakterze publicznym, s³u¿¹c¹
obs³udze tego obszaru, a do zabudowy tej nie mo¿na zaliczyæ:
obiektów z zabudowy jednorodzinnej dopuszczonej na tere-
nach 1MN.17, czy obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alno-
�ci¹ us³ugow¹ wielofunkcyjn¹, a tak¿e zabudowy wielorodzin-
nej, dopuszczonych na terenach 3U.5. oraz 3U.9.

W �wietle powy¿szego w ocenie organu nadzoru w wy-
mienionym powy¿ej zakresie, Rada Miasta Krakowa podjê³a
uchwa³ê z naruszeniem przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 17
pkt 4 ww. ustawy. Powy¿sze, w ocenie organu nadzoru, uza-
sadnia stwierdzenie niewa¿no�ci uchwa³y w czê�ci ustaleñ
tekstu planu, w zakresie w jakim odnosz¹ siê one do terenów
oznaczonych symbolami 3U.5, 3U.9, 1MN.17 oraz w czê�ci tych
ustaleñ tekstu i rysunku planu, w zakresie w jakim odnosz¹ siê
one wy³¹cznie do terenów oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9,
1 MN.17.

Naruszenie bowiem zasad przygotowywania projektu pla-
nu miejscowego, wskazanych w niniejszym rozstrzygniêciu
nadzorczym, stanowi tego rodzaju uchybienie, które w ocenie
organu nadzoru winno skutkowaæ stwierdzeniem niewa¿no�ci
wszystkich ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w takim zakresie, w jakim ustalenia planu miejsco-
wego odnosz¹ siê do obszarów oznaczonych na rysunku planu
symbolami, jak wskazane powy¿ej. Podobnie nale¿a³oby
stwierdziæ niewa¿no�æ oznaczeñ tych obszarów na rysunku
planu oraz w jego legendzie.

Powy¿sze uzasadnia tre�æ przepisu art. 28 ust. 1 ustawy
oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie
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z którym naruszenie zasad sporz¹dzania planu miejscowego,
istotne naruszenie trybu ich sporz¹dzania, a tak¿e naruszenie
w³a�ciwo�ci organów w tym zakresie, powoduj¹ niewa¿no�æ
uchwa³y Rady Gminy w ca³o�ci lub czê�ci.

Maj¹c na uwadze przedstawion¹ argumentacjê organ nad-
zoru stwierdza niewa¿no�æ przedmiotowej uchwa³y w zakre-
sie okre�lonym w sentencji niniejszego rozstrzygniêcia nad-
zorczego.

Na niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze przys³uguje skarga do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie. Winno siê
j¹ wnie�æ za po�rednictwem Wojewody Ma³opolskiego w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygniêcia.

z up. Wojewody Ma³opolskiego

Zastêpca Dyrektora
Wydzia³u Prawnego i Nadzoru:

A. S³owik

1853

Obwieszczenie

Komisarza Wyborczego w Nowym S¹czu

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy £u¿na

przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z pó�n. zm.1)
Komisarz Wyborczy w Nowym S¹czu podaje do publicznej wia-
domo�ci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
£u¿na przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009 r.

I

A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spo�ród 1 kandydata zg³oszonego na

1 li�cie kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.

II

A. G³osowania nie przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym,
tj. okrêgu Nr 6, w którym liczba zarejestrowanych kandyda-
tów by³a równa liczbie mandatów w okrêgu.

III

Wyniki wyborów:

Okrêg wyborczy Nr 6, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowania nie przeprowadzono.

C. Radnym zosta³ wybrany:

z listy Nr 1 KWW "RAZEM"
1) SZYMCZYK Edward

D. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Nowym S¹czu: T.  Piesowicz

1854

Komunikat

Instytucji Zarz¹dzaj¹cej

Ma³opolskim  Regionalnym Programem Operacyjnym

w sprawie zmian w Uszczegó³owieniu Ma³opolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
Nr 227, poz. 1658 z pó�n. zm.) Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Ma³o-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, ¿e
zmiany Uszczegó³owieniu Ma³opolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 zamieszczone s¹ na
stronie internetowej:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wydarzenia/
Aktualnosci/default.htm

Zmiany w dokumencie Uszczegó³owienia Ma³opolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y przez Zarz¹d Woje-
wództw Ma³opolskiego, czyli od dnia 31 marca 2009 r.

Zmienia siê Uchwa³ê Nr 938/07 Zarz¹du Województwa Ma-
³opolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjêcia
Uszczegó³owienia Ma³opolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 zmienion¹ Uchwa³ami:
Nr 204/08 z dnia 13 marca 2008 r., Nr 236/08 z dnia 20 mar-
ca 2008 r., Nr 392/08 z dnia 15 maja 2008 r., Nr 753/08 z dnia
13 sierpnia 2008 r. Nr 779/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Nr 871/
08 z dnia 30 wrze�nia 2008 r., Nr 1088/08 z dnia 27 listopada
2008 r. oraz Nr 189/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
zmiany Uchwa³y Nr 938/07 Zarz¹du Województwa Ma³opol-
skiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjêcia
Uszczegó³owienia Ma³opolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013, w ten sposób, ¿e w Za³¹cz-
niku do ww. Uchwa³y:
- doprecyzowano rozdzia³ 1.6 Opis systemu wyboru projektów

w ramach MRPO  w tre�ci dotycz¹cej oceny finansowej o oce-
nê techniczn¹ dla 2. osi priorytetowej MRPO;

- doprecyzowano rodzaj projektu dla Dzia³ania 2.1, Schemat
A Bezpo�rednie wsparcie inwestycji w M�P o zakup (wcze-
�niej - nabycie) przedsiêbiorstwa;

- doprecyzowano tre�æ Dzia³ania 3.1 Rozwój infrastruktury

turystycznej. Dla Schematu B Inwestycje w obiekty i infra-

strukturê uzdrowiskow¹ wskazano, ¿e maksymalny poziom
dofinansowania projektów przedsiêbiorstw uzdrowisko-
wych wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu oraz,
¿e minimalny poziom wk³adu w³asnego przedsiêbiorstwa
uzdrowiskowego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych pro-
jektu.

Cz³onek Zarz¹du
Województwa Ma³opolskiego: M. Sowa

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej Ustawy zosta³y og³o-
szone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607
i Nr 180, poz. 1111.
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