
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

NR P-II.4131.2.20.2012 

z dnia 6 marca 2012 r. 

Działając na podstawie art.85, 86 i 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz  

28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717 ze zm.) 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ  

Uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, 

Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ II-HŁUDNO. 

Uzasadnienie 

W dniu 8 lutego 2012r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Nr XIII/137/2012 Rady Gminy 

Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ II-HŁUDNO. 

W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru oceny uchwały pod kątem jej zgodności z prawem, 

stwierdzono naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie jej nieważności. 

Z załącznika graficznego do uchwały wynika, iż strefa projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV 

przebiega przez tereny przeznaczone pod lasy, co stanowi ustalenie sprzecznych ze sobą funkcji terenu. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), 

tereny pod liniami energetycznymi mogą stanowić tereny lasu, jeżeli będą wykorzystane dla potrzeb 

gospodarki leśnej. W dokumentacji formalno - prawnej planu brak jest jakiegokolwiek dokumentu 

świadczącego o tym, że możliwe będzie leśne wykorzystanie terenu pod projektowaną linią 

elektroenergetyczną. W przypadku gdy ustalone przeznaczenie terenu dotyczy lasów istniejących, konieczne 

jest uzyskanie odpowiedniej zgody, o której mowa w art.7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a jej 

brak stanowi naruszenie art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871). 

Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, powoduje 

nieważność uchwały rady gminy w całości, o czym stanowi przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

Rzeszów, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 541

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

———————————————————————————————————————————



Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia. 

 

Otrzymują: 

1.  Wójt Gminy Nozdrzec 

2.  Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec 

 

 

z up. WOJEWODY 

PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

Janusz Olech 
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