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OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

  
o wynikach obsadzenia wygasJego mandatu w Radzie Powiatu NiwaLskiego 

w okręgu wyborczym nr 5 

 
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194, 

ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad ”owiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 176, 

poz. 1190 zmiana z 2011 r. Nr 34, poz. 172) 

”odaje się do ”ublicznej wiadomo`ci wyniki 
obsadzenia wygasJego mandatu w Radzie  

Powiatu NiwaLskiego w okręgu wyborczym nr 5Ł 

ńŁ Rada Powiatu NiwaLskiego uchwaJą  
Nr VI/26/2011 z dnia ń7 marca 2Ńńń rŁ stwierdziJa 
wyga`nięcie mandatu radnego Pana Lucjana Tabasza 

wybranego w okręgu wyborczym Nr 5 z listy Nr 15 ｦ 

KWW POROZUMIENIE PRAWICY. 

2Ł UchwaJą Nr VIIIł36ł2Ńńń z dnia 21 czerwca 

2Ńńń rŁ Rada Powiatu NiwaLskiego ”ostanowiJa 
o wstą”ieniu na jego miejsce Pana Mariusza Jana 
Lachowicza z listy Nr 15 ｦ KWW POROZUMIENIE 

PRAWICŹ, który w wyborach przeprowadzonych 

w dniu 2ń listo”ada 2ŃńŃ rŁ uzyskaJ kolejno 
największą liczbę gJosów i nie utraciJ ”rawa 
wybieralno`ciŁ 

3Ł Obwieszczenie ”odlega ogJoszeniu 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i podaniu do ”ublicznej wiadomo`ci 
poprzez rozplakatowanie na terenie Powiatu 

NiwaLskiegoŁ 

 

 

Komisarz Wyborczy 

w Tarnobrzegu 

 

Henryka Araszkiewicz 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II.4131.2.73.2011 

z dnia 4 lipca 2011 r. 

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

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42 ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ 
zm.) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 w związku  
z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) i ”rze”isów 
Roz”orządzenia Ministra Trans”ortu i Gos”odarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w s”rawie warunków 
technicznych, jakim ”owinny od”owiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430  

z ”óunŁ zmŁ)Ł 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

§ ńń ustŁ 4 uchwaJy Nr 99/2011 Rady Miejskiej 

w Przemy`lu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭBIśLSKIśGO IｬŁ 

UZASADNIENIE 

Rada Miejska w Przemy`lu w dniu 26 maja 

2Ńńń rŁ ”odjęJa uchwaJę Nr 99/2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭBIśLSKIśGO IｬŁ 

UchwaJa ta w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 
3 czerwca 2Ńńń rŁ Organ nadzoru oceniając 
”rzedmiotową uchwaJę ”od kątem zgodno`ci  
z ”rawem stwierdziJ, we ustalenia zawarte w art. 11 

ustŁ 4 tej uchwaJy naruszają ”rze”isy artŁ ń5 ustŁ 2  
w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) oraz ”rze”isy 

Roz”orządzenia Ministra Trans”ortu i Gos”odarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w s”rawie warunków 
technicznych, jakim ”owinny od”owiadać drogi 
”ubliczne i ich usytuowanieŁ Oceniając ”owywszą 
uchwaJę ”od względem jej zgodno`ci z prawem organ 

nadzoru zająJ nastę”ujące stanowisko: 

W § ńń uchwaJy Rada wyznaczyJa tereny dróg 
publicznych zbiorczych oznaczone na rysunku Planu 

okre`lonymi symbolamiŁ W stosunku do tych terenów 
ustaliJa teren dla ”oszerzenia istniejącej ulicy Marcina 
Bielskiego lewącej ”oza obszarem Planu do 

”arametrów ulicy klasy zbiorczej o zmiennej 
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szeroko`ci w liniach rozgraniczających od 3 do  
ń2 metrów, jak równiew ustaliJa ulice klasy zbiorczej  
o minimalnej szeroko`ci w liniach rozgraniczających 
2Ń m ze skrzywowaniem z ulicą genŁ WJadysJawa 

Sikorskiego lewącą ”oza obszarem Planu z jedną 
jezdnią z co najmniej z dwoma ”asami ruchu ”o  
3,5Ń mŁ W ustŁ 2 § ńń do”uszczono odstę”stwa od 
w/w zasad pod warunkiem zapewnienia co najmniej 

dwóch ”asów ruchu, chodnika i `ciewki ”ieszo- 

rowerowej na terenach dróg lub na terenach 
bez”o`rednio ”rzylegających do drógŁ 

W ocenie organu nadzoru ustalenia zawarte  

w ustŁ 4 § ńń wykraczają ”oza ustalenia Planu 
okre`lone w artŁ ń5 ustŁ 2 ”kt ń ustawy o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, a dodatkowo taka 

dys”ozycja mowe naruszyć zasady okre`lone 
w roz”orządzeniu Ministra Trans”ortu i Gos”odarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w s”rawie warunków 
technicznych jakim ”owinny od”owiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430  

z ”óunŁ zmŁ)Ł Odnosząc się do ostatniego stwierdzenia 
organ nadzoru zauwawa, iw ustalenia zawarte  
w § ńń ustŁ 4 są niejasne, bowiem nie wiadomo czy 
odstę”stwo od ustalonej szeroko`ci drogi nie 
s”owoduje braku s”eJnienia ”rzez nią ”arametrów 
drogi publicznej. W przypadku takiego odstę”stwa od 
ustaleL nie będzie równiew wiadomo na co jest 
”rzeznaczony teren ”o zwęweniu drogiŁ Równiew 
nalewy stwierdzić, iw na terenach sąsiednich brak jest 
jakichkolwiek ustaleL w Planie, w sytuacji gdy droga 

miaJaby być na nie ”oszerzona lub mogJaby ”rzez nie 
biec `ciewka ”ieszo- rowerowa. W konsekwencji 

poprzez wprowadzenie do Planu regulacji zawartej  

w § ńń ustŁ 4 Rada naruszyJa zasady  
s”orządzania miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego. 

Mając na względzie wskazane ”rzez organ 
nadzoru naruszenie zasad s”orządzania Planu nalewaJo 
zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

i zagospodarowaniu przestrzennym - stwierdzić 
niewawno`ć uchwaJy Nr 99/2011 Rady Miejskiej 

w Przemy`lu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭBIśLSKIśGO Iｬ - w czę`ci dotyczącej 
jej § ńń ustŁ 4Ł 

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 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


