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§ 9. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy TryLczaŁ 

 

§ 10. Traci moc UchwaJa Nr XXVIIł214ł97 
Rady Gminy w TryLczy 10 ”audzierni—a 1997 rŁ 
 

 

§ 11. UchwaJa wchodzi w wycie z terminie 

14 dni od dnia publikacji w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RAŚY GMINY TRYKCźA 

 

StanisJaw Konieczny 

 

 

 

 

źaJączni— do uchwaJy Nr IXł73ł2011 Rady Gminy w TryLczy 

z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

 

 

źasady ustalania wysoko`ci od”Jatno`ci ”onoszonej ”rzez `wiadczeniobiorcę za korzystanie z usJug o”iekuLczychŁ 
 

Lp Weryfikowane kryterium dochodowe u”rawnia–ące 
do `wiadczeL z ”omocy s”oJeczne– na zasadach 
o—re`lonych w art. 9 ustawy o ”omocy s”oJeczne– 
z dnia 12 marca 2004 r. 

Wyso—o`ć od”Jatno`ci liczona ”rocentowo od —osztu 
usJug o”ie—uLczych 

Osoba samotnie zamieszku–ąca 
i gos”odaru–ąca 

Osoba 

w rodzinie 

1 do 100% nieod”Jatnie nieod”Jatnie 

2 od 101% ｦ 150% 10 15 

3 od 151% ｦ 200% 20 30 

4 od 201% ｦ 250% 30 40 

5 od 251% ｦ 300% 50 50 

6 Powywe– 300% 100 100 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II. 4131.2.124.2011 

z dnia 2 wrze`nia 2011 rŁ 
 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. UŁ z 2001 rŁ, Nr 142Ł, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), 
art. 15 w związ—u z artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ), Roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

”ozŁ 1587) oraz Roz”orządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

ｭźasad techni—i ”rawodawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, 
poz. 908) 

 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

§ 4 ”—t 2 i § 7 ustŁ 2 ”—t 6 uchwaJy Nr Xł81ł2011 
Rady Gminy Sanok z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego Gminy Sano— dla czę`ci mie–scowo`ci 
Strachocina. 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Rada Gminy Sanok w dniu 28 lipca 2011 r. 

”od–ęJa uchwaJę Nr Xł81ł2011 w s”rawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Sano— dla czę`ci mie–scowo`ci StrachocinaŁ 
UchwaJa ta w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 
5 sier”nia 2011 rŁ Organ nadzoru ocenia–ąc 
”rzedmiotową uchwaJę ”od —ątem zgodno`ci 
z ”rawem stwierdziJ, we narusza ona przepisy art. 15 

w związ—u z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) oraz ”rze”isy 
roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i przepisy 

Roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 2002 r. w s”rawie ｭźasad techni—i 
”rawodawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, ”ozŁ 908)Ł 
W stosun—u do te– uchwaJy organ nadzoru 
”rze”rowadziJ ”ostę”owanie wy–a`nia–ące w tra—cie, 
—tórego za–ąJ stanowis—o ｦ biorąc ”od uwagę 
wy–a`nienia zJowone ”rzez wó–ta Gminy Sano— z dnia 
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31 sier”nia 2011 rŁ (”rzesJane drogą fa—sową), we nie 
będzie mowliwe –a— i celowe ”ozostawienie 
—westionowanych za”isów uchwaJy bowiem 
spowodowaJoby to nieczytelno`ć te– uchwaJy 
i trudno`ci inter”retacy–ne, a jest ona aktem prawa 

miejscowego.  

 

Kwestionowana uchwaJa, –a—o a—t ”rawa 
mie–scowego ”odlega szczególnym rygorom ”rawnym, 
”oniewaw –e– regulac–e dotyczą równych ”odmiotów, 
a w związ—u z tym za”isy uchwaJy będące– ta—im 
a—tem ”owinny być –ednoznaczne i nie ”owinny 
budzić wadnych wąt”liwo`ciŁ Wymóg –asnego, 
”recyzy–nego formuJowania ustaleL ”lanu –est 
w ”ewnym sensie realizac–ą ”raw i wolno`ci 
obywatelskich. Zapisy zawarte w Planie powinny być 
więc do—Jadne, –asne i czytelne i winny wy”eJniać 
źasady techni—i ”rawodawcze– (§ 4, § 5 i § 6 
źasadｱ), a za”isy narusza–ące te źasady nie mogą 
zna–dować się obrocie ”rawnymŁ UchwaJy te 
”odlega–ą ogJoszeniu w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa i –est to dodat—owa ”rzesJan—a 
stwarza–ąca wymóg czytelno`ci i –asno`ci w za”isach 
”lanów mie–scowychŁ  

 

W ”ierwsze– —ole–no`ci nalewy zauwawyć, we 
w § 4 ”—t 2 znalazJy się ustalenia wy—onania 
o—re`lonych czynno`ci i o”racowaL oraz za—az 
czynno`ci i za—az zagos”odarowania terenu w s”osób 
niezgodny z jego przeznaczeniem. Przedmiotowy zapis 

wy—racza ”oza za—res o—re`lony w artŁ 15 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, zgodnie 

z § 4 Roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1587),  

”owinny być zawarte w uchwale, a nie odsyJać do 
innych o”racowaLŁ Ta—ie stanowis—o ”rezentowane 
jest m.in. w wyroku II SA/Kr 215/08 WSA z dnia 

16 ma–a 2008 rŁ, ”rzywoJanym ”rzez wó–ta w swoich 
wy–a`nieniach z dnia 31 sierpnia 2011r. 

Kwestionowany zapis przedmiotowego Planu narusza 

nie tyl—o ws—azane wywe– ”rzepisy ustawy 

o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym 

i ”rze”isy roz”orządzenia wy—onawczego do te– 
ustawy, ale równiew źasady techni—i ”rawodawcze– 
w za—resie, w –a—im stanowią one ”owtórzenie 
”rze”isów ”rawa wywszego rzęduŁ Mianowicie 
ustalenia te są zawarte mŁinŁ w ustawie z dnia 
23 li”ca 2002 3 rŁ o ochronie zabyt—ów i o”iece nad 
zabyt—ami (ŚzŁ UŁ Nr 162, ”ozŁ 1568 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
Z ”rzesJanych do organu nadzoru wy–a`nieL wó–ta 
Gminy Sano— wyni—a, we organ o”racowu–ący ”lan 
mie–scowy ws—azywaJ Wo–ewódz—iemu 
Konserwatorowi źabyt—ów w Przemy`lu na 
niedo”uszczalno`ć za”ro”onowanych za”isów, 
–edna—we niezmienno`ć stanowis—a urzędu 
konserwatorskiego w sprawie przedmiotowych 

za”isów, s”owodowaJa uwzględnienie ich w planie.  
 

W trakcie oceny przedmiotowego planu 

stwierdzono ta—we, we za”is § 7 ustŁ2 ”—tŁ 6 rawąco 
narusza prawo. Na wyznaczonych terenach rolniczych 

poza podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne 

do”uszczono mowliwo`ć do—onania zalesienia gruntów 
—las V i VIŁ Powywsze do”uszczenie –est niezgodne 

z ustalonym przeznaczeniem pod tereny rolnicze. 

Regulac–a ta mowe budzić wąt”liwo`ci ”rawno-

interpretacyjne i nie pozwala w s”osób –ednoznaczny 
o—re`lić ”rzeznaczenia o—re`lonych terenów i zasad 
ich zagos”odarowaniaŁ Śodat—owo zauwawa się, we 
przez wyznaczone w planie tereny rolne 

”rzewidywany –est ”rzebieg gazociągu wyso—iego 
ci`nienia, a zgodnie z wymogami § 9 ustŁ 3 i 4 
Roz”orządzenia Ministra Gos”odar—i z dnia 30 li”ca 
2001 rŁ w s”rawie warun—ów technicznych, –a—imi 
”owinny od”owiadać sieci gazowe (Śz. U. z 2001 r. 

Nr 97, ”ozŁ 1055), dla gazociągów ”owinny być 
wyznaczone, na o—res e—s”loatac–i gazociągu, strefy 
—ontrolowane, w —tórych nie nalewy mŁinŁ sadzić 
drzew oraz nie ”owinna być ”ode–mowana wadna 
dziaJalno`ć mogąca zagrozić trwaJo`ci gazociągu 
podczas jego eksploatacji.  

 

 Biorąc ”od uwagę fa—t, ze w”rowadzenie do 
”lanu ”owywszego do”uszczenia nie wyni—aJo 
z wadnych wnios—ów zJowonych do ”rocedury, –a— 
równiew nie –est dla organu o”racowu–ącego ”lan 
miejscowy zapisem priorytetowym organ nadzoru 

podziela zdanie wó–ta Gminy Sano—, we usuniecie 
”rzedmiotowego za”isu –a— równiew regulac–i zawarte– 
w § 4 ”—t 2 nie w”Jynie na czytelno`ć za”isów ”lanu 
oraz mowliwo`ć –ego stosowaniaŁ 

 

Ma–ąc na względzie ws—azane ”rzez organ 
nadzoru istotne naruszenia prawa w zapisach Planu 

związane z naruszeniem zasad s”orządzania ”lanu 
mie–scowego, nalewaJo zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym oraz 
z dys”ozyc–ą artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

stwierdzić niewawno`ć § 4 ”—t 2 i 3§ 7 ustŁ 2 ”—t 6 
uchwaJy Nr Xł81ł2011 Rady Gminy Sano— z dnia 

28 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 

dla czę`ci mie–scowo`ci Strachocina - ”oniewaw ta— 
sformuJowane za”isy w Planie nie mogą ostać się 
w obrocie prawnym. 

 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy s—arga 
do Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 

30 dni od jego otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

DYREKTOR GENERALNY  

 

 

 

 

 

 


