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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II. 4131.2.10.2011 

z dnia 4 lutego 2011 r. 

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tjŁ ŚzŁ 
UŁ z 2001rŁ, Nr 142 ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ)  

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr IIIł16ł10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 
30 grudnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Wsi Tarnowiec- w gminie Tarnowiec 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwaJą Rada Gminy 
w Tarnowcu uchwaliJa Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec 

w gminie Tarnowiec. W procedurze uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rada gminy musi kierować się zasadami s”orządzania 
”lanu miejscowego, okre`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 Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

”ozŁ 1587)Ł Naruszenie zasad s”orządzania ”lanu lub 
istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, ”owoduje 
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 wywej w s”rawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego okre`la wymogi 
dotyczące stosowania standardów ”rzy za”isywaniu 

ustaleL ”rojektu ”lanu odnoszących się do czę`ci 
tekstowej planu jak i graficznejŁ źgodnie z § 4 ”kt 6 
włw roz”orządzenia miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego musi zawierać 
ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, w szczególno`ci okre`lenie linii zabudowy, 
wielko`ci ”owierzchni zabudowy w stosunku do 
”owierzchni dziaJki lub terenu, a takwe gabarytów 
i wysoko`ci ”rojektowanej zabudowy oraz geometrii 
dachu. W miejscowym planie uchwalonym ”rzez Radę 
Gminy w Tarnowcu, ustalenia odno`nie ”arametrów 
i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych 

symbolem: 1UK, 1UO, 2UO, 3UO, 1UOK, 2UOK, 

1UA, 2UA, 1UZ, 1-8UI, 1US, 1USZ, 1PU, 2PU, 1-4P 

nie wyczer”ują w ”eJnym zakresie wymagaL 
wynikających z cytŁ wywej ”rze”isu roz”orządzenia 
a ”onadto brak jest ”arametrów i wskauników 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu na terenach na których istnieją budynki 
a ustaleniami planu wprowadzono zakaz lokalizacji 

nowych budynkówŁ 

Ustalenia zawarte w § 7 ustŁ 1 ”kt 3 ”lanu 
dotyczące ochrony terenów stanowisk 
archeologicznych, nie wskazują o jaką ochronę 
terenów chodzi, a ”onadto nie okre`lają zasad tej 
ochrony, co narusza za”isy § 4 ”kt 4 roz”orządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z którym ”lan ma zawierać ustalenia 
dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, które 
winny obejmować okre`lenie obiektów i terenów 
chronionych ustaleniami miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego, w tym okre`lenie 
nakazów, zakazów, do”uszczeL i ograniczeL 
w zagos”odarowaniu terenuŁ Równocze`nie 
zauwawam, iw ustalenia zawarte w § 7 ustŁ 1 ”kt 4 są 
niezgodne z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 rŁ o ochronie zabytków i o”iece nad zabytkami 
(ŚzŁ UŁ Nr 162, ”ozŁ 1568 ze zmŁ), ”oniewaw w ”lanie 
w zalewno`ci od ”otrzeb ustala się strefy ochrony 
konserwatorskiej, obejmujące obszary na których 
obowiązują okre`lone ustaleniami ”lanu ograniczenia, 
zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących 
się na tym obszarze zabytków, które w ”lanie nie 
zostaJy wyraunie wskazaneŁ 

W s”osób nie”rawidJowy, tym samym 
sprzeczny z ”rze”isami Roz”orządzenia Ministra 
Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. 

w s”rawie okre`lenia, jakie tereny ”od względem 
sanitarnym są od”owiednie na cmentarze (ŚzŁ  
U. Nr 52, poz. 315) ustalono przeznaczenie terenu 

oznaczonego symbolem 8UI pod mŁinŁ usJugi 
gastronomii oraz dokonano ustaleL zawartych  
w § 6 ”kt 1 niniejszej uchwaJy dotyczących 
zaopatrzenia w wodę, gdyw zgodnie z § 3 ww. 

roz”orządzenia, w miejscowym ”lanie odlegJo`ć 
cmentarza od zabudowaL mieszkalnych, zakJadów 
”rodukujących artykuJy wywno`ci, zakJadów wywienia 
zbiorowego bądu zakJadów ”rzechowujących artykuJy 
wywno`ci oraz studzien, uródeJ strumieni sJuwących do 
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych 

”owinna wynosić co najmniej 150m a jest mowliwe 
aby odlegJo`ć byJa zmniejszona do 50m pod 

warunkiem, we teren w granicach od 50 do 150 m 

odlegJo`ci od cmentarza ”osiada sieć wodociągową 
i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej 
sieci ”odJączoneŁ W § 6 ”kt 1 uchwaJy nie 
uwzględniono ”owywszych warunków i do”uszczono 
na caJym obszarze ”lanu lokalizację ｭstudni 
indywidualnychｬ, które nie ”ozwolą na realizację 
ustalonego w planie zagospodarowania terenu. 

Śodatkowo nalewy zauwawyć, iz nie”rawidJowa jest 
odlegJo`ć cmentarza od terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych 
symbolem 11MN, 12MN, 20MN, 17MNU, 20MNU  

w kontek`cie ”owywszych ”rze”isów odrębnych oraz 
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braku obowiązku za”ewnienia wody z sieci 
wodociągowejŁ 

Ponadto ”ragnę zwrócić uwagę na nastę”ujące 
nie”rawidJowo`ci w ”rzedmiotowej uchwale: 

1Ł niewJa`ciwe są ustalenia zawarte  
w § 36 ustŁ 2 ”kt 3, gdyw do”uszczają wiele funkcji, 
niezgodnych z podstawowym przeznaczeniem  

terenu R; 

2Ł niezrozumiaJe są ustalenia dotyczące  
kąta nachylenia ”oJaci dachowych, zawarte  
w § 9 ust. 7 i § 10 ust. 7; 

3Ł nie”rawidJowe ”ozostają ustalenia zawarte 
w § 13 ustŁ 2 ”kt 4, gdyw nie wiadomo jaki obiekt 
mowe być odbudowany; ustalenie to mowe równiew 
być nie”rawidJowe w kontek`cie § 13 ust. 2 pkt 3; 

4. w dokumentacji planistycznej brak 

opracowania ekofizjograficznego s”orządzonego na 
potrzeby planu miejscowego na podstawie art. 72 

ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony `rodowiska, w związku z ”owywszym brak 
dowodu wykonania ”rzez gminę o”racowania 

”lanistycznego ”o”rzedzającego roz”oczęcie ”rac nad 

planem 

Mając ”owywsze na uwadze nalewy uznać, we 
Rada Gminy w Tarnowcu ”odejmując uchwaJę 
Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Wsi Tarnowiec ｦ w gminie Tarnowiec 

w s”osób rawący naruszyJa ”rawo, dlatego tew 
stosownie do art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

nalewaJo stwierdzić jej niewawno`ćŁ 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 

ul Kraszewskiego 4 A za ”o`rednictwem Wojewody 
Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 
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DECYZJA 

PRśźśSA URźĘŚU RśGULACJI śNśRGśTŹKI 
Nr OKR-4210-61(13)/2010/2011/65/IX/JM 

z dnia 4 lutego 2011 r. 

 

w s”rawie zatwierdzenia taryfy dla cie”Ja "śNśRGśTŹKA WISIOSAN" 

Sp. z o.o. z siedzibą w Nowe– Śębie 

 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 

ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. ｦ Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, 

poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, 

Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. 

Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie 

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ｦ Kodeks 

”ostę”owania administracyjnego (ŚzŁ UŁ z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 

Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 

z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, 

poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. 

Nr 195 poz. 1501, Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. 

Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, 

poz. 1700) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy ｦ 

Prawo energetyczne 

 

 

po rozpatrzeniu wniosku  

z dnia ń9 ”audzierni—a 2ŃńŃ rŁ, zna—: 
DT/EW/175/1080/2010  

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla cie”Ja  

ｭśNśRGśTŹKA WISIOSANｬ S”Ł z o.o.  

z siedzibą w Nowe– Śębie zwanego w dalsze– czę`ci 
decyz–i ｭPrzedsiębiorstwem energetycznymｬ,  

uzu”eJnionego ”ismami z dni: 24 listopada 

2010 r. znak: DT/EW/199/1192/2010, 20 grudnia 

2010 r. znak: DT/EW/223/1293/2010, 29 grudnia 

2010 r. znak: DT/EW/223/1330/2010, 25 stycznia 

2011 r. znak: DT/EW/17/103/2011, 31 stycznia 2011 

r. znak: DT/EW/32/131/2011 oraz z 02 lutego 2011 r. 

znak: DT/EW/17A/119/2011 

 

 

 

 

 

 


