
Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr 106  - 10519 -   Poz. 2681 I 2682 

2681 
 

OGIOSźśNIś 

 STAROSTŹ NIvAKSKIEGO 

 z dnia 17 grudnia 2009 r. 
 

w s”rawie w”rowadzenia w wycie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 
ewidencyjnego Przędzel wchodzącego w skJad jednostki ewidencyjnej Rudnik Gmina 

 

Zg“dnie z dys”“zyc–ą artŁ 24a, ustŁ 1, ust. 4, 
ust.8, ust.9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2005r Nr 240, poz.2027 ze zmianami), Starosta 
P“wiatu NiwaLs—ieg“ “gJasza, c“ nastę”u–e: 

-  Projekt operatu opisowo-kartograficznego, 
wykonany w ramach modernizacji ewidencji 
gruntów i budyn—ów “brębu ewidency–neg“ 
Przędzel, zawiera–ąceg“ się w –edn“stce 
ewidency–ne– Rudni— Gmina, staJ się “”eratem 
ewidenc–i gruntów i budyn—ów “d 17 grudnia 
2009r. 

-  Kawdy, czy–eg“ interesu ”rawneg“ d“tyczą 
dane zawarte w ewidencji gruntów i budyn—ów 
ujawnione w operacie opisowo- 
—art“graficznym, m“we w terminie 30 dni “d 
dnia “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 

W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ inf“rmac–i, 
zgJaszać zarzuty d“ tych danychŁ 

-  O uwzględnieniu lub “drzuceniu zarzutów 
Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 

-  Ś“ czasu “stateczneg“ za—“Lczenia 
”“stę”“wania, “ —tórym m“wa, w st“sun—u d“ 
gruntów, budyn—ów lub l“—ali, —tórych d“tyczą 
zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo- 
—art“graficznym nie są wiąwąceŁ 

-  Zarzuty zgJ“sz“ne ”“ terminie tra—tu–e się –a— 
wni“s—i “ zmianę danych “b–ętych ewidenc–ą 
gruntów i budyn—ówŁ 

 

STAROSTA 

 

WJadysJaw PracoL 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś Nr PŁIIŁ Ń9ńń-77/09 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 
 Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2001 rŁ, Nr 142 ”“zŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) 
“raz artŁ 15 ustŁ 2 i 3 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 ”“zŁ 717 z ”óunŁ zm), § 4 ”—t 7 R“z”“rządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  
w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(ŚzŁ UŁ Nr 164, ”“zŁ 1587) i § 137 i § 143 
R“z”“rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 
czerwca 2002 rŁ w s”rawie ｭZasad techni—i 
”raw“dawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, ”“zŁ 908) w związ—u 
z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Praw“ “chr“ny `r“d“wis—a (ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 25, 
”“zŁ 150 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 § 2 ustŁ 1, ustŁ 2 i ustŁ 5 “raz 

 § 5 ustŁ 9 uchwaJy Nr 194ł2009 Rady Mie–s—ie– 
w Przemy`lu z dnia 26 list“”ada 2009 rŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭPark 
Sportowo-Re—reacy–ny IｬŁ 

Uzasadnienie 

 Rada Miejska w Przemy`lu w dniu 26 list“”ada 
2009 rŁ ”“d–ęJa uchwaJę Nr 194/2009 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzenneg“ ｭPARK SPORTOWO-REKREACYJNY 
IｬŁ UchwaJa ta w”JynęJa d“ “rganu nadz“ru w dniu  
3 grudnia 2009 rŁ Organ nadz“ru “cenia–ąc 
przedmi“t“wą uchwaJę ”“d —ątem zg“dn“`ci  
z ”rawem stwierdziJ, we 

 § 2 ustŁ 1, ustŁ 2 i ustŁ 5 ”rzedmi“t“we– 
uchwaJy narusza ”rze”isy artŁ 15 ustŁ 2 i 3 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zm) “raz § 4 
”—t 7 R“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587), natomiast 

 § 5 ustŁ 9 uchwaJy, “ —tóre– m“wa wywe– 
narusza § 137 i § 143 R“z”“rządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 rŁ  
w s”rawie ｭZasad techni—i ”raw“dawcze–ｬ (ŚzŁ 
UŁ Nr 100, ”“zŁ 908) w związ—u z artŁ 114  
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ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Praw“ “chr“ny `r“d“wis—a (ŚzŁ UŁ z 2008 r.  
Nr 25, ”“zŁ 150 z ”óunŁ zmŁ), 

Odn“sząc się d“ —westi“n“wanych ”rzez “rgan 
nadz“ru za”isów d“tyczących celów zawartych w § 2 
ustŁ 1 i 2 uchwaJy w s”rawie Planu nalewy stwierdzić, 
we regulac–e te nie są “b–ęte ”rze”isami artŁ 15 ustŁ 2  
i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
”rzestrzennym, a więc są zbędneŁ Nie”rawidJ“wy –est 
równiew za”is zawarty w § 2 ustŁ 5 gdyw “dn“si się “n 
d“ uwzględnienia nie–asnych warun—ów, —tóre  
w Planie nalewy s”eJnićŁ St“s“wnie d“ § 4 ”—t 7 
R“z”“rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - ustalenia Planu ”“winny zawierać 
nakazy, zakazy dopuszczenia i ograniczenia  
w zag“s”“dar“waniu terenów - w tym konkretnym 
przypadku ｦ z uwagi na zasygnalizowane warunki 
geotechniczne. Zapisy kwestionowanego ust. 5 nie 
s”eJnia–ą te– n“rmy i są ”rzy tym nie–asne,  
a w związ—u z ”“wywszym narusza–ą dys”“zyc–ę 
regulac–i zawarte– w § 4 ”—t 7 cytŁ wywe– 
R“z”“rządzeniaŁ  

W tym miejscu nalewy tew ”“d—re`lić, we 
uchwaJa Nr 194ł09 –est a—tem ”rawa mie–sc“weg“, 
—tóry t“ a—t ”“dlega szczególnym ryg“r“m ”rawnym 
–a—“, we –eg“ regulac–e d“tyczą równych ”“dmi“tów,  
a w związ—u z tym za”isy uchwaJy będące– ta—im 
a—tem ”“winny być –edn“znaczne i nie powinny 
budzić wadnych wąt”liw“`ciŁ Za”isy zawarte w Planie 
”“winny być d“—Jadne, –asne i czytelne i winny 
wy”eJniać Zasady techni—i ”raw“dawcze– (§ 5 i § 6 
Zasadｱ), a za”isy narusza–ące te Zasady nie m“gą 
zna–d“wać się “br“cie ”rawnymŁ  

Organ nadzoru stwierdziJ równiew, we za”is § 5 
ustŁ 9 Planu równiew naruszyJ zasady “b“wiązu–ące 
”rzy uchwalaniu a—tów ”rawa mie–sc“weg“Ł W 
—westi“n“wanym ustŁ 9 znalazJa się regulac–a, —tóra 
–est ”“wtórzeniem ”rze”isów zawartych w artŁ 114 
ustŁ 2 ustawy Praw“ “chr“ny `rodowiska.  

Ma–ąc na uwadze ”“wywsze d“szJ“ d“ 
naruszenia zasad “—re`l“nych w § 137, w związ—u  

z § 143 R“z”“rządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 20 czerwca 2002 rŁ w s”rawie ｭZasad techni—i 
”raw“dawcze–ｬŁ W uchwale będące– a—tem ”rawa 
miejscowego nie ”“wtarza się b“wiem mŁinŁ 
”rze”isów ustawŁ  

Ma–ąc na względzie ws—azane ”rzez “rgan 
nadz“ru naruszenie zasad s”“rządzania ”lanu 
mie–sc“weg“, nalewaJ“ zg“dnie z dys”“zyc–ą artŁ 28 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzić  
w czę`ci niewawn“`ć uchwaJy Nr 194 ł2009 Rady 
Mie–s—ie– w Przemy`lu z dnia 26 list“”ada 2009 rŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭPar— S”“rt“w“-
Re—reacy–ny IｬŁ  

Równ“cze`nie “rgan nadz“ru zauwawa, we 
zapisy § 16 ustŁ 1 ”—t 2 i 3 Planu są nie—“m”letne 
b“wiem nie zawiera–ą ”arametrów ”r“–e—t“wanych 
sieci “raz nie “—re`l“n“ w nich ”“wiązania sieci 
infrastru—tury techniczne– z u—Jadem wewnętrznym, c“ 
–est wymagane st“s“wnie d“ § 4 ”—t 9 litŁ ｭbｬ 
R“z”“rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
”rzestrzenneg“ (ŚzŁ UŁ Nr 164, ”“zŁ 1587)Ł Zauwawa 
się ta—we, we za”isy § 16 ustŁ 1 ”—t 3 lit ｭaｬ m“gą 
r“dzić trudn“`ci inter”retacyjne przy realizacji Planu. 
Te uwagi nie ma–ą –edna— chara—teru ist“tneg“ 
naruszenia ”rawa, a w związ—u z tym d“ tych regulac–i 
Planu “rgan nadz“ru nie wszcząJ ”“stę”“wania 
nadz“rczeg“, “granicza–ąc się d“ ws—azania 
zaistniaJych nie”rawidJ“w“`ciŁ  

 Na rozstrzygnięcie nadz“rcze sJuwy s—arga d“ 
W“–ewódz—ieg“ Sądu Administracy–neg“ w Rzesz“wie 
ul Kraszews—ieg“ 4 A, za ”“`rednictwem W“–ew“dy 
Podkarpackiego, w terminie 30 dnia od daty jego 
d“ręczeniaŁ 

 
Z up. WOJEWODY PODFKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

DYREKTOR GENERALNŹ URźĘŚU 

 
 

 
 

 Prenumerata i rozpowszechnianie Śzienni—ów Urzęd“wych W“–ewództwa Podkarpackiego: ŚziaJ Kadr i Organizacji Za—Jadu ObsJugi PUW 
w Rzeszowie, 

tel.: (017) 867 1363, pok. 363 

 Zbiory Śzienni—ów Urzęd“wych wraz ze s—“r“widzami wyJ“w“ne są d“ ”“wszechneg“ wglądu w Wydziale Nadz“ru i K“ntr“li, w ”“—“–u 245 
 w g“dzinach ”racy UrzęduŁ 

 
Wydawca: Wojewoda Podkarpacki 

Redakcja: P“d—ar”ac—i Urząd W“–ewódz—i w Rzesz“wie, WydziaJ Nadz“ru i K“ntr“li 
Rzeszów, ulŁ Grunwaldzka 15, pok. 245 i 245a, tel. (017) 867 1245 lub (017) 867 1263 

e-mail: redakcja@rzeszow.uw.gov.pl 
 

SkJad kom”uterowy: Za—Jad UsJug Inf“rmatycznych W“–ewódz—ieg“ O`r“d—a Inf“rmaty—i ｦ TBD w Rzeszowie 
ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1545, pok. 546 

e-mail: dziennik@uw.rzeszow.pl 
 

Druk: Za—Jad ObsJugi P“d—ar”ac—ieg“ Urzędu W“–ewódz—ieg“ w Rzesz“wie 
Rzeszów, ulŁ Grunwaldz—a 15, telŁ (017) 867 1020, ”“—Ł 20 

 
 

TJ“cz“n“ z ”“lecenia W“–ew“dy P“d—ar”ac—ieg“ w Za—Jadzie ObsJugi P“d—ar”ac—ieg“ Urzędu W“–ewódz—iego w Rzeszowie 
Rzeszów, ulŁ Grunwaldz—a 15 

 

ISSN 1508 - 4760             Cena 54,00 zJ (w tym 7% VAT) 


