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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II. 0911-99/10 

z dnia 19 sierpnia 2010 r. 
 

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

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
UŁ z 2ŃŃń rŁ, Nr ń42Ł, ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) oraz na 
podstawie art. 15 i art. 28 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz § 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, poz. 1587)  

 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

w § 2 w ustŁ ń w ”—t ń litŁ b o tre`ci ｭ”oszerzenia 
drogi —ra–owe– Nr 84 (”oJowone– ”oza obszarem 
ob–ętym ”lanem i oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem KD-GP) uchwaJy Nr LVIII/279/10 Rady 

Mie–s—ie– w źagórzu z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego dla terenu dziaJe— 
nr 75ńłń i 75ńł 2 ”oJowonego w mie–scowo`ci 
źahutyL o nazwie ｭźAHURTŹK-IIｬŁ 
 

UZASADNIENIE 

 

Rada Mie–s—a w źagórzu w dniu ń6 czerwca 
2010 r. podjęJa uchwaJę Nr LVIIIł279łńŃ w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu dziaJe— nr 75ńłń i 75ńł2 
”oJowonego w mie–scowo`ci źahutyL o nazwie 

ｭźAHURTŹK-IIｬŁ UchwaJa ta w”JynęJa do organu 
nadzoru w dniu 20 lipca 2010 r. Organ nadzoru 

ocenia–ąc ”rzedmiotową uchwaJę ”od —ątem 
zgodno`ci z ”rawem stwierdziJ, we narusza ona 

przepisy art. 15 i art. 28 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

W stosun—u do te– uchwaJy organ nadzoru 
”rze”rowadziJ szero—ie ”ostę”owanie wy–a`nia–ące, 
w tra—cie —tórego za–ąJ stanowis—o, iw będzie mowliwe 
do—onanie —ore—ty te– uchwaJy ”o”rzez 
wyeliminowanie z obrotu prawnego zapisu zawartego 

w § 2 w ustŁ ń w ”—t ń ”od litŁ b o tre`ci ｭ”oszerzenia 
drogi —ra–owe– Nr 84 (”oJowone– ”oza obszarem 
ob–ętym ”lanem i oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem KD-GP)Ł Przedmiotowy za”is nie s”eJnia 
wymogów § 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 

poz. ń587)Ł Mianowicie niewJa`ciwym –est 
do”uszczenie w § 2 ustŁ ń ”—t ń litŁ b ”oszerzenia 
drogi —ra–owe–, gdyw nie ustalono zasad tego 
do”uszczeniaŁ Nie o—re`lono, w –a—i s”osób 
”oszerzony będzie ”as drogowy oraz –a—i obszar 
pozostanie przeznaczony ”od usJugiŁ  Bra—u–e równiew 
do”recyzowania ewentualnego w”Jywu ”oszerzenia 
szero—o`ci –ezdni na ustalenie w ”lanie linii zabudowyŁ 
Wymóg o—re`lenia zasad i s”osobu ta—iego 
do”uszczenia ”oszerzenia drogi –a— równiew terenu 
ob–ętego ”oszerzeniem wynika jednoznacznie 

z za”isów artŁ ń5 ustawy o ”lanowaniu 
i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym –a— i z § 4 
roz”orządzenia w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

ŚziaJania zmierza–ące ”oszerzeniu dróg 
krajowych mogą być realizowane na ”odstawie innych 
regulacji prawnych takich jak np. ustawa z dnia 

25 li”ca 2ŃŃ8 rŁ o zmianie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w za—resie dróg ”ublicznych oraz o zmianie nie—tórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 959), 

czyli tzw. specustawy drogowej. 

 

Ma–ąc na względzie ws—azane ”rzez organ 
nadzoru istotne naruszenie prawa w zapisie Planu, 

nalewaJo zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 

ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym oraz z dys”ozyc–ą art. 

28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym - stwierdzić niewawno`ć litŁ b w § 2 
ustŁ ń ”—t ń o tre`ci ｭ”oszerzenia drogi —ra–owe– Nr 84 
(”oJowone– ”oza obszarem ob–ętym ”lanem 
i oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-GP) 

uchwaJy Nr LVIII/279/10 w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

dla terenu dziaJe— nr 75ńłń i 75ńł 2 ”oJowonego 
w mie–scowo`ci źahutyL o nazwie ｭźAHURTŹK-IIｬŁ 
 

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 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 

 

 

 

 

 

 


