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Uzasadnienie 

 

W związ—u z we–`ciem w wycie ustawy z dnia 

16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) 

o—re`la–ące– zasady regularnego ”rzewozu osób 
w publicznym transporcie zbiorowym istnieje 

mowliwo`ć ”obierania o”Jat za —orzystanie ”rzez 
operatora i ”rzewouni—a z ”rzystan—ów 
—omuni—acy–nych, —tórych wJa`cicielem albo 

zarządza–ącym –est –ednost—a samorządu 
terytorialnego. Staw—a o”Jaty –est ustalona w drodze 

uchwaJy ”od–ęte– ”rzez Radę Gminy z uwzględnieniem 
niedys—ryminu–ących zasadŁ Staw—a o”Jaty nie mowe 
być wywsza niw Ń,Ń5 zJ za –edno zatrzymanie `rod—a 
transportu na przystanku komunikacyjnym. Stawka 

o”Jaty ”odlega waloryzacji w wyso—o`ci 
odpowiadające– ”lanowanemu `redniorocznemu 
ws—auni—owi cen towarów i usJug —onsum”cy–nych 
ustalonemu w ustawie budwetowe–Ł O”Jata stanowi 
dochód wJa`ciwe– –ednost—i samorządu terytorialnego 
z ”rzeznaczeniem na : utrzymanie ”rzystan—ów 
komunikacyjnych w tym ich s”rzątanie, budowę, 
”rzebudowę, remont ”rzystan—ów i wiat. Zestawienie 

u`rednione– miesięczne– liczby zatrzymaL na 
”rzystan—ach stanowiących wJasno`ć gminy, 
opracowane na podstawie roz—Jadów –azdy 
”rzewouni—ów `wiadczących regularne ”rzewozy osób 
na terenie Gminy vyra—ów : 
 

 

 

Lp. Nazwa ”rzewouni—a _rednia liczba zatrzymaL w m-cu 

1. MONIS Bielowy 9.788 ｦ 33,ń8% wszyst—ich zatrzymaL 

2. PKS w Śębicy SŁAŁ 19.714 ｦ 66,82% wszyst—ich zatrzymaL 

3. OgóJem liczba zatrzymaL 29.502 w miesiącu 

 

 

Pod–ęta w uchwale o”Jata ”omnowona ”rzez liczbę zatrzymaL w miesiącu będzie stanowić dochód gminy 
”rzeznaczony na utrzymanie ”rzystan—ów (na”rawy, s”rzątanie) –a— równiew na rozmieszczanie nowych urządzeL 
przystankowych. 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NADZORCZE 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II. 4131.2.162.2011 

z dnia 2 grudnia 2011 r. 
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 

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

z ”óunŁ zm.) oraz na podstawie art. 1 i 2 i art. 15 

ust. 2 ”—t ń i ustŁ 2 w związ—u artŁ 28 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz §4 ”—t 9 roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury 
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1587). 

 

 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

§ 7 ”—t 3 litŁ b, ”—t 4 litŁ b, ”—t 5 litŁ c i litŁ e oraz § 8 
ustŁ 4 ”—t 7 i § 9 ustŁ 3 ”—t 7 uchwaJy 
Nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 

27 ”audzierni—a 2Ńńń rŁ w s”rawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Zarzeczu p. n. ｬźadąbrowa i HawryJyｬ gmina Nis—oŁ 
 

UZASADNIENIE 

 

Rada Mie–s—a w Nis—u w dniu 27 ”audzierni—a 
2Ńńń rŁ ”od–ęJa uchwaJę Nr XV/127/2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego w źarzeczu ”ŁnŁ ｬźadąbrowa 
i HawryJyｬ gmina Nis—oŁ 

 

UchwaJa ta w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 

3 listo”ada 2Ńńń rŁ Organ nadzoru ocenia–ąc 
”rzedmiotową uchwaJę ”od —ątem zgodno`ci 
z ”rawem stwierdziJ, we narusza ona przepisy art. 1 i 2 

oraz artŁ ń5 w związ—u artŁ 28 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz ”rze”isy roz”orządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1587). 

 

W procedurze uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rada gminy musi 

—ierować się zasadami s”orządzania ”lanu 
mie–scowego, o—re`lonymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

zmŁ ) oraz w Roz”orządzeniu Ministra Infrastru—tury 
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
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”ozŁ ń587)Ł Naruszenie zasad s”orządzania ”lanu lub 
istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, ”owodu–e 
niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub czę`ci, 
zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei 

roz”orządzenie cytŁ wywe– w s”rawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego o—re`la wymogi 
dotyczące stosowania standardów ”rzy za”isywaniu 

ustaleL ”ro–e—tu ”lanu odnoszących się do czę`ci 
tekstowej planu jak i graficznej.  

 

Analizu–ąc regulac–e ”rzedmiotowego ”lanu 
”rzestrzennego w źarzeczu ”ŁnŁ ｭźadąbrowa 
i HawryJyｬ organ nadzoru stwierdza naruszenie zasad 
s”orządzania ”lanu w odniesieniu do ustaleL 
zawartych w § 8 ustŁ 4 ”—t 7 i § 9 ustŁ 3 ”—t 7. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, w ”lanie o—re`la się obowiąz—owo linie 
rozgranicza–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 

równych zasadach zagos”odarowaniaŁ Ustalenia dla 
tych terenów nie zawiera–ą ｭw rzeczywisto`ciｬ linii 
rozgranicza–ącychŁ Na terenach tych mogą być 
bowiem realizowane alternatywne funkcje 

tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub 

zabudowa zagrodowaŁ źa”isy ”lanu ”ozwala–ą więc na 
tych terenach lo—alizować zabudowę o równym 
”rzeznaczeniuŁ Śla ”owywszych fun—c–i nie o—re`lono 
–edna— zasad i warun—ów, na –a—ich mogą być 
realizowane. W związ—u z ”owywszym —awda 
z wymienionych w ”lanie fun—c–i mowe stanowić 
wiodącą, a nawet –edyną ｦ determinu–ącą caJ—owity 
s”osób zagos”odarowania terenuŁ Teoretycznie tew 
—awda z tych fun—c–i mowe w ogóle nie zaistnieć  

 

Organ nadzoru  zauwawa, we regulac–a artŁ ń5 
ustŁ 2 ”—t ń uŁ”ŁzŁ”Ł nie zawiera wadnych ograniczeL 
co do o—re`lenia rodza–u ”rzeznaczenia terenu lecz 
istotą –est fa—t, we w ”lanie o—re`la się obowiąz—owo 
”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza–ące 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowaniaŁ Ta zasada nie znalazJa 
odzwierciedlenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. 

ｬźadąbrowa i HawryJyｬŁ Bezs”rzecznie w § 8 ustŁ 4 
”—t 7 i § 9 ustŁ3 ”—t 7 5 uchwaJy do”uszczono 
bowiem lokalizowanie wyznaczonych funkcji  

alternatywnie co, –est niewJa`ciwe, gdyw do”uszcza 

mowliwo`ć wyboru –edne– fun—c–i z —atalogu  
wymienionych ”rzeznaczeLŁ Bra— wza–emnych ｦ jasno 

o—re`lonych ｦ regulac–i dotyczących równych 
”rzeznaczeL w ramach –ednego terenu wyznaczonego 
liniami rozgranicza–ącymi, narusza przepisy art. 1 i 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, —tóre stanowią o uwzględnieniu 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

mŁinŁ ｭJadu ”rzestrzennegoｬ ｦ ”rzez —tóry rozumiemy 
ｦ ｭta—ie u—sztaJtowanie ”rzestrzeni, —tóre tworzy 
harmoni–ną caJo`ć oraz uwzględnia 

w u”orząd—owanych relac–ach wszel—ie 
uwarun—owania i wymagania fun—c–onalne, s”oJeczno 
ｦ gos”odarcze, `rodowis—owe, —ulturowe oraz 
kompozycyjno ｦ estetyczneｬŁ Nie gwarantuje to 

ochrony interesu prawnego przy zagospodarowaniu 

terenów, co narusza równiew art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

 

źgodnie z artŁ 3 ustawy o ”lanowaniu (ｱ) 
zadaniem gminy –est —sztaJtowanie i prowadzenie 

”olity—i ”rzestrzenne– na terenie gminyŁ KsztaJtowanie 
polityki przestrzennej nie oznacza jedynie 

”ode–mowania decyz–i w s”rawie s”orządzania ”lanu 
mie–scowego czy tew innego do—umentu dotyczącego 
—sztaJtowania ”rzestrzeni gminy ale ”rzede wszyst—im 
—sztaJtowania ”rzestrzeni ”o”rzez ustalenia tych 
do—umentówŁ Wyznaczenie w ”lanie liniami 
rozgranicza–ącymi terenów, na —tórych ustala się 
mowliwo`ć zagos”odarowania alternatywnie 
w rzeczywisto`ci nie stanowi decyz–i ”ro–e—towe– 
gminy w za—resie ”rzyszJego zagos”odarowania 
terenuŁ Gmina ”ro”onu–ąc dla ”oszczególnych terenów 
alternatywnych s”osobów zagospodarowania 

zostawia decyz–ę co do fun—c–i terenu ”rzyszJym 
inwestorom.  

Śodat—owo ws—azu–e się na niewJa`ciwe ustalenia 
dotyczące infrastru—tury techniczne–, —tóre zostaJy 
zawarte w § 7 ”—t 3 litŁ b, ”—t 4 litŁ b, ”—t 5 litŁ c 
i lit. e uchwaJyŁ W”rowadzone w tym przepisie 

uchwaJy do”uszczenia da–ą mowliwo`ć caJ—owite– 
dowolno`ci w za—resie lo—alizac–i i ”arametrów 
”ro–e—towanych sieci co w s”osób oczywisty narusza 
za”isy zawarte w § 4 ”—t 9 cytŁ roz”orządzenia 
Ministra Infrastru—tury wedle —tórych ustalenia 

dotyczące zasad modernizac–i, rozbudowy i budowy 
systemów —omuni—ac–i i infrastru—tury techniczne– 
”owinny zawierać: ws—auni—i w za—resie —omuni—ac–i 
i sieci infrastru—tury techniczne–, w szczególno`ci ilo`ć 
mie–sc ”ar—ingowych w stosun—u do ilo`ci miesz—aL 
lub ilo`ci zatrudnionych albo ”owierzchni obie—tów 
usJugowych i ”rodu—cy–nychŁ Natomiast we 
ws—azanym ”rze”isie Rada Mie–s—a w Nis—u ”rzy–ęJa 
”eJną dowolno`ć bez o—re`lenia  ”rzedmiotowych 
ws—auni—ówŁ 

 

Naruszenie zasad s”orządzania ”lanu, 
uzasadnione powywe– ”rzez organ nadzoru, w my`l 
art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, determinu–ą ten organ nadzoru do 
stwierdzenia niewawno`ci czę`ci mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p. n. 

ｬźadąbrowa i HawryJyｬ gmina Nisko.  

 

Organ nadzoru zauwawa równiew, we w ”lanie 
mie–scowym znalazJy się  ustalenia, —tóre w”rawdzie 
nie narusza–ą w s”osób –ednoznaczny zasad 
s”orządzania ”lanu mie–scowego o—re`lonych 
w ustawie i roz”orządzeniu wy—onawczym do ustawy, 
jakkolwiek  w przyszJe– ”rocedurze uchwalania ”lanu 
mie–scowego winny zostać wyeliminowane  celem 
uni—nięcia nie`cisJo`ci i nie–asno`ciŁ  

 

Ustalenia zawarte w§ 6 ustŁ 3 uchwaJy 
wy—racza–ą ”oza obowiąz—owy i do”uszczalny  za—res 
”lanu o—re`lony w artŁ ń5 cytŁ ustawy, dotyczą one w 
czę`ci za—azu wy—onywania czynno`ci (robót) nie 
nalewących do za—resu regulac–i ”rzewidzianych 
w ”lanie mie–scowymŁ Natomiast w czę`ci 
w”rowadza–ą za—azy lo—alizacy–ne, —tórych ustalenie 
–est zbędne z uwagi na ”rzy–ęte ”rzeznaczenie 
terenów oraz zawarte w ustaleniach szczegóJowych 
zasady zagos”odarowania dla tych terenówŁ 
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Kwestionowana uchwaJa, –a—o a—t ”rawa 
mie–scowego ”odlega szczególnym rygorom ”rawnym, 
”oniewaw –e– regulac–e dotyczą równych ”odmiotówŁ 
W związ—u z tym za”isy uchwaJy będące– takim aktem 

”owinny być czytelne i nie ”owinny budzić wadnych 
wąt”liwo`ci inter”retacy–nychŁ 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 
miejscowych.  

Ma–ąc na względzie ws—azane ”rzez organ nadzoru 
istotne naruszenie prawa w za”isach Planu związane 
z naruszeniem zasad s”orządzania ”lanu mie–scowego, 
nalewaJo zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 

ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym oraz z dys”ozyc–ą 
art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - stwierdzić 
w czę`ci niewawno`ć uchwaJy Nr XVłń27ł2Ńńń Rady 
Mie–s—ie– w Nis—u z dnia 27 ”audzierni—a 2Ńńń rŁ 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p. n. 

ｬźadąbrowa i HawryJyｬ gmina Nis—o, w s”osób 
o—re`lony w sentenc–i rozstrzygnięcia nadzorczego, 
”oniewaw ta— sformuJowane regulac–e ”lanu nie mogą 
za fun—c–onować w obrocie ”rawnymŁ 

 

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

30 dni od jego otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 
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ANEKS Nr 1 

 PRśźYŚśNTA MIASTA PRźśMY_LA 

z dnia 14 listopada 2011 r. 

 

do porozumienia z dnia 01.01.2011r. nr 1/11 zawartego w Przemy`lu pomiędzy Gminą 
Miejską Przemy`l ｦ Prezydentem Miasta Przemy`la, a Gminą Medyka ｦ Wójtem Gminy 

Medyka w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemy`l i przyjęcia przez tę Gminę 
do realizacji dziaJaL w zakresie obsJugi mieszkaLców Gminy Medyka w Miejskim 

O`rodku źapobiegania Uzalewnieniom w Przemy`lu ulŁ _wŁ Brata Alberta ńŃ 
 

§ 1. ńŁ W § 3 ust. 1 porozumienia, o —tórym 
wywe– mowa —wota ”artycy”ac–i Gminy Medy—a 
w —osztach ”obytu osób nietrzeuwych ｦ miesz—aLców 
Gminy Medyka w Mie–s—im O`rod—u źa”obiegania 
Uzalewnieniom w Przemy`lu (izba wytrzeuwieL) ulega 
zwię—szeniu o ńŁ5ŃŃ,ŃŃ zJŁ (sJownie: –eden tysiąc 
”ięćset zJotych)Ł 

 

2. Kwota, o —tóre– mowa w ust. 1 zostanie 

w”Jacona na rachune— Gminy Mie–s—ie– Przemy`l 
w Pod—ar”ac—im Ban—u S”óJdzielczym OddziaJ 
w Przemy`lu nr 5Ń 8642 ńń55 2Ńń5 ń5Ń3 8ń77 
0001 w terminie do dnia 09.12.2011 r. 

 

§ 2. PozostaJe ”ostanowienia ”orozumienia nie 
ulega–ą zmianieŁ 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. Ane—s s”orządzono w sze`ciu 
jednobrzmiących egzem”larzach, w tym jeden dla 

Gminy Medyka. 

 
 

z upowawnienia Prezydenta Miasta 

Z-ca Prezydenta  

 

dr Grzegorz Hayder 

 
 

Skarbnik Miasta 

 

mgr Maria IaLcucka 

 
 

Wójt Gminy  
 

mgr Marek Iwasieczko 

 
 

Skarbnik Gminy  

 

mgr źofia Wi`niowska 

 

 

 

 


