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U Z A S A D N I E N I E  

 

 

Zgodnie z § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 

Kode—s wyborczy , ｭ Rada gminy w drodze uchwaJy, 
na wniose— wó–ta, tworzy odrębny obwód gJosowania 
w za—Jadzie o”ie—i zdrowotne– (ŁŁŁŁ), –eweli w dniu 

wyborów będzie w nim ”rzebywać co na–mnie– 
15 wyborców (ŁŁŁ)ｬŁ W związ—u z tym, we na dzieL 
8 sier”nia 2011rŁ liczba ”ac–entów –est wię—sza niw 

15 osób (o—Ł 150 osób ) utworzenie obwodu 
gJosowania dla ”rze”rowadzenia wyborów do Se–mu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej w Zespole Opieki Zdrowotnej - OddziaJy 
Psychiatryczne w Straszęcinie sta–e się zasadneŁ 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II.4131.2.122.2011 

z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 
 Na ”odstawie artŁ 85, 86 i 91 ustŁ 1 w związ—u 
z art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym  (ŚzŁ UŁ z 2001rŁ Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1, art.15 i art.17 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz 717 z ”óunŁ zmŁ) 
  

STWIERDZAM NIEWAvNO_Ć 

 

uchwaJy Nr 134łXVIł2011 Rady Miasta JarosJawia 
z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Nr 1/1/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru Nr1ł05 ｭPruchnic—aｬ 
w JarosJawiu z ”owodu naruszenia artŁ 14 ust. 1, 

art.15 i art. 17 ustawy  o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym . 

 

UZASADNIENIE 

 

UchwaJą Nr 134łXVIł2011 z dnia 25 li”ca 
2011rŁ Rada Miasta JarosJawia uchwaliJa zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Nr 1ł05 ｭPruchnic—aｬ w JarosJawiuŁ Nalewy 
zauwawyć , we ”od–ęcie te– uchwaJy ”o”rzedzone 
zostaJo ”od–ęciem uchwaJy Nr 765łLXIIIł2010 z dnia 
15 lutego 2010 rŁ o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
zmiany ”lanu, w —tóre– ws—azany zostaJ za—res 
zmianyŁ źmiana ”rzy–ęta uchwaJą z dnia 25 li”ca 
zgodnie z obowiązu–ącym stanem ”rawa i ”rocedurą 
o—re`loną ”rze”isami musi być zgodna z ”rzy–ętymi 
rozwiązaniami w Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 

źagos”odarowania Przestrzennego Miasta JarosJawiaŁ 
UchwaJa w”rowadza–ąca zmianę studium 
umowliwia–ąca stwierdzenie, we zmiana ”lanu 
w ”rzedmiotowym za—resie od”owiada tre`ci studium 
zostaJa uniewawniona rozstrzygnięciem nadzorczymŁ 
Wobec tego uchwaJa będąca ”rzedmiotem ninie–szego 
”ostę”owania rawąco narusza ”rawo t–Ł artŁ 15 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a co 

za tym idzie art.14 ust.1 i art. 17 tej ustawy. 

 

Ponadto zauwawyć nalewy, we ustalenia 
zawarte w tre`ci uchwaJy zmienia–ące– w”rowadzane 
do ”ierwotnego ”lanu, a odnoszące się w swo–e– tre`ci 
do ｭzmiany ”lanuｬ zamiast do —on—retnych ustaleL te– 
zmiany, mogą stwarzać trudno`ci ”rzy —orzystaniu 
z jednolitego tekstu planu i stanowią naruszenie zasad 
techniki prawodawczej. 

 

Wobec ”owywszego nalewaJo stwierdzić 
niewawno`ć włw uchwaJyŁ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


