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2) rozdysponowaniu formularzy ankiet w Urzędzie 
Gminy i jednostkach pomocniczych gminy 

(soJectwach), 

2Ł Formularz ankiety ”owinien zawierać 
uzasadnienie prowadzonych konsultacji, miejsce 

skJadania formularzy lub adres zwrotny, na który 
mowna nadsyJać wy”eJnione formularzeŁ 

3Ł Ankiety ”owinny mieć charakter anonimowyŁ 

§ 9. 

1. Konsultacje w formie sondawu internetowego 
”olegają na o”ublikowaniu na stronie internetowej 
Urzędu Gminy informacji na temat s”rawy objętej 
konsultacją, Jącznie z ”rojektem jej rozstrzygnięciaŁ 

2. Konsultacje w formie sondawu internetowego 
nie ”owinny trwać dJuwej niw 14 dni od dnia 
opublikowania informacji. 

§ 10. 1. Konsultacje w formie imiennego 

wyrawenia o”inii lub zJowenia uwag w s”rawie będącej 
przedmiotem konsultacji ”olegają na o”ublikowaniu na 
stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogJoszeL w Urzędzie 
formularza zgJoszenia o”iniiŁ 

2Ł Wy”eJnione formularze będą skJadane 
w terminie okre`lonym w zarządzeniu, o którym mowa 

§ 2 ust. 3 pkt 2. pkt 3, w sekretariacie Urzędu, 
”rzesyJane drogą listowną na adres Urzędu Gminy lub 
na adres mailowy Urzędu GminyŁ 

IV  Postanowienia —oLcoweŁ 

§ 11. Wyniki konsultacji Wójt Gminy 
przedstawia : 

1Ł MieszkaLcom gminy ｦ w s”osób 
zwyczajowo ”rzyjęty w ciągu 14 dni od dnia 
zakoLczenia konsultacji . 

2. Radzie Gminy ｦ na najbliwszej sesjiŁ 

§ 12. 

1Ł Wójt za”ewnia niezbędne do 
przeprowadzenia konsultacji warunki organizacyjno ｦ 

techniczne. 

2Ł Koszty związane z przeprowadzeniem 

konsultacji pokrywane są z budwetu GminyŁ 

§ 13. Wynik konsultacji s”oJecznych nie jest 
wiąwący dla organów Gminy źaklików, ”odejmujących 
rozstrzygnięcie w s”rawie objętej konsultacjamiŁ 

 

 

 

2573 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II. 4131.2.145.2011 

z dnia 9 listopada 2011 r. 

 
Na podstawie art. 40 ust.1, 85, 86 i 91 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142., poz. 1591 ze 

zm.) oraz art. 4 ust.3, 14 ust.1 i 2 i 28 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr XIIIł126ł11 Rady Miejskiej 
w Ro”czycach z dnia 30 wrze`nia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 11/1/2011 odcinka drogi publicznej 

na terenie miasta Ro”czyce, Jączącej drogę krajową  
nr 4 z ”rojektowaną autostradą A-4. 

UZASADNIENIE 

UchwaJą Nr XIIIł126ł11 z dnia 30 wrze`nia 
2011 r. Rada Miejska w Ro”czycach uchwaliJa 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

nr 11/1/2011 odcinka drogi publicznej na terenie 

miasta Ro”czyce, Jączącej drogę krajową nr 4  
z ”rojektowaną autostradą A-4. Wojewoda w trakcie 

dokonywania czynno`ci w ramach nadzoru, stwierdziJ 

nastę”ujące nie”rawidJowo`ci w ”rzedmiotowej 
uchwale: 

1) brak s”ójno`ci ”omiędzy ustaleniami ogólnymi 
zawartymi w § 4 ”rzedmiotowej uchwaJy,  
a rysunkiem ”lanu i ustaleniami szczegóJowymi 
zawartymi w § 5 ust 4 ｦ w ustaleniach  

§ 4 brak ”rzeznaczenia terenów dróg 
wewnętrznych oznaczonych symbolami ŚW, 

2) niewJa`ciwe jest ustalenia zawarte  

w § 5 ust. 2 pkt 1, ”oniewaw droga ｭ1KŚGｬ 
nie krzywuje się z drogą krajową Nr 4, 

3) ustalenia zawarte w § 6 ”kt 1 i ”kt 2 są 
niewJa`ciwe, niezgodne z zasadami techniki 
”rawodawczej, ”oniewaw stanowią tre`ci 
informacyjne nie będące ustaleniami ”lanu, 

”rzy”ominają o uregulowanych ”rze”isami 
odrębnymi wymogach ”rze”rowadzenia 
”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania 
na `rodowisko lub o”isują zawarte 
w ”o”rzedzających ”aragrafach ustalenia, które 
zabez”ieczać mają interesy osób trzecich, 
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4) ustalenia zawarte w § 7 uchwaJy oraz  
w oznaczeniach informacyjnych na rysunku 

”lanu, zaJączniku Nr 1, są niewJa`ciwe, 
niezgodne z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  

U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z ”óuniejszymi 

zmianami); i stanowią naruszenie artŁ 4 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 130 poz. 871), ponadto ustalenie zawiera  

w swojej tre`ci informację (bJędną, niezgodną  
z obowiązującymi ”rze”isami) o ”ostę”owaniu 
w sprawie lokalizacji drogi publicznej, co 

narusza zasady techniki prawodawczej, 

5) czę`ć terenów objętych granicami planu 

wykracza ”oza granice okre`lone w uchwale  
Nr XXX/389/09 Rady Miejskiej w Ropczycach  

z dnia 2 marca 2009 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia 

do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 

naruszenie art. 14 ust 1 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Biorąc ”owywsze ”od uwagę, nalewaJo 
stwierdzić niewawno`ć ”rzedmiotowej uchwaJyŁ 

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

”o`rednictwem Wojewody, w terminie 30 dni od jego 

otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 
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OBWIESZCZENIE NR 4/2011 

DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W RZESZOWIE 

 z dnia 7 listopada 2011 r. 

  
w s”rawie wy—azu osób ”rawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nie”osiada–ących osobowo`ci ”rawne–, —tórym umorzono zalegJo`ci ”odat—owe, odset—i 
za zwJo—ę lub o”Jaty ”rolongacy–ne w —wocie ”rzewywsza–ące– 5ŁŃŃŃ zJ 

 
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  

U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 

Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,  

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 

oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz  

§ 3 roz”orządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 

2010 r. w s”rawie wykazu osób ”rawnych 
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nie”osiadających osobowo`ci ”rawnej, którym 
umorzono zalegJo`ci ”odatkowe, odsetki za zwJokę lub 
o”Jaty ”rolongacyjne w kwocie ”rzewywszającej  
5.000 zJ (ŚzŁ UŁ Nr 22, ”ozŁ 112 oraz Nr 196,  
”ozŁ 1301) ogJasza się wykaz osób ”rawnych 
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nie”osiadających osobowo`ci ”rawnej, którym 
umorzono zalegJo`ci ”odatkowe, odsetki za zwJokę lub 
o”Jaty ”rolongacyjne w kwocie przewywszającej  
5Ł000 zJ w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do 

dnia 30 wrze`nia 2011 rŁ, stanowiący zaJącznik do 
obwieszczenia. 

 

 

p.o. DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ 

w Rzeszowie 

 

WiesJaw Ku`nierz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


