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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś  

WOJEWODY PODKARPACKIEGO  

P. II. 0911-35/10 

z dnia 8 marca 2010 r.  
 

ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ 85, 86 i 9ń ustawy 
z dnia 8 marca ń99Ń rŁ “ sam“rządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 

ń5 ustŁ 2 ”—t ń i 8 w związ—u z artŁ 28 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ),  
§ 4, § ńń r“z”“rządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ｭźasad techni—i 
”raw“dawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr ńŃŃ, ”“zŁ 9Ń8),  
§ 4 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),  

§ 7 r“z”“rządzenia Ministra Trans”“rtu i G“s”“dar—i 
M“rs—ie– z dnia 2 marca ń999 rŁ w s”rawie warun—ów 
technicznych, –a—im ”“winny “d”“wiadać dr“gi 
publiczne i ich usytuowanie.  

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Mie–s—ie– w Stal“we– W“li  
Nr LX/982/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru mieszkaniowo-usJug“weg“ “siedla ｭHutni—ｬ  
w Stalowej Woli.  

UZASADNIENIE 

UchwaJą Nr LX/982/10 z dnia 29 stycznia 

2ŃńŃ rŁ Rada Mie–s—a w Stal“we– W“li uchwaliJa 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru mieszkaniowo-usJug“weg“ “siedla ｭHutni—ｬ  
w Stal“we– W“liŁ Tre`ć uchwaJy narusza za”is artŁ ń5 
ust. 2 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

—tóry t“ ”rze”is ws—azu–e “b“wiąz—“wy  
i d“”uszczalny za—res ”lanu, a —tóry z“staJ narusz“ny 
nastę”u–ącymi za”isami: 

1) § 3 ustŁ ń ”—t 9 i § 8 ustŁ ń - bowiem 

dopuszczalne jest jedynie “—re`lenie 

przeznaczenia terenu w planie a nie 

umieszczenie za”isów d“tyczących ”“dmi“tów 
wymieni“nych z nazwy wJada–ących terenem  
i rodzaju prowadzonej przez te podmioty 

dziaJaln“`ci, 

2) § ń7 ustŁ 3 ”—t 1 - bowiem w planie 

d“”uszczalne –est ustalenie zasad ”“dziaJu 
nieruch“m“`ci “b–ętych ”lanem nat“miast nie 
–est m“wliwe za—azu ”“dziaJu —“n—retnej 

nieruch“m“`ciŁ  

3) § 24 i § 25 w za—resie ”“dania nazw ulic nie 
stan“wią ”rzedmi“tu ustaleL ”lanu i wy—racza–ą 
poza dopuszczalny jego zakres.  

źa”isy włw uchwaJy narusza–ą równiew 
”rze”isy r“z”“rządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w s”rawie ｭźasad techni—i ”raw“dawcze–ｬ a t“ § 4 
ustŁ 4 i § ńń, w nastę”u–ący s”“sób: 

1) § 4 ustŁ 3, § 6 ustŁ ń ”—t 3 litŁ a na—azu–ą 
st“s“wanie innych a—tów n“rmatywnych  
a w aktach prawa miejscowego jakim jest 

uchwaJa w s”rawie ”lanu zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ nie m“wna zamieszczać 
”rze”isów na—azu–ących st“s“wanie innych 
a—tów n“rmatywnych, 

2) § 4 ustŁ 4, § 5 ustŁ 3 i 5, § 5 ustŁ 4 ”—t 4 
zawiera–ą za”isy stan“wiące uzasadnienie 
ustanawianych n“rm “raz inf“rmac–e “ tym we 
czeg“` się nie ustala a w uchwale będące– 
aktem prawa miejscowego nie zamieszcza się 

wy”“wiedzi, —tóre nie sJuwą wyrawaniu n“rm 
prawnych.  

W uchwale znalazJy się ta—we ustalenia 
narusza–ące ”rze”isy § 4 r“z”“rządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, —tórymi są: 

1) § 8 ustŁ ń ”—t 8 litŁ b i § 8 ustŁ 3, —tóre 
zawiera–ą zapisy ｭ na warun—ach “—re`l“nych 

”rzezｱｬ i stan“wią ”rzy”“mnienie 
wykonywania procedur regulowanych 

“drębnymi ”rze”isami nat“miast za—res planu  

z zaJ“wenia “be–mu–e wszyst—ie na—azy, za—azy 
dopuszczenia i ograniczenia  

w zag“s”“dar“waniu terenu “b–ęteg“ ”lanem 

i ustalenia teg“ ”lanu winny być n“rmami 
zam—niętymi, 

2) ustalenia § ńŃ, § ń6, § 28 nie s”eJnia–ą 
wym“gów ”rze”isów b“wiem nie zawiera–ą 
”arametrów i ws—auni—ów —sztaJt“wania 
zabudowy, 

3) niewJa`ciwe –est ustalenie dla ”“szczególnych 
terenów ws—auni—a intensywn“`ci zabud“wy 
gdyw nie –est “n zdefini“wany w § 9 ustŁ 5 
”—tń, § ńń ustŁ 4 ”—t 2, § ń2 ustŁ 5 ”—tń, § ń3 
ustŁ 4 ”—t ń, § ń4 ustŁ 4 ”—t ń, § ń5 ustŁ 3 ”—t 
ń, § ń8 ustŁ 3 ”—t ń, § ń9 ustŁ 3 ”—t 3, 
nat“miast nalewy w ”lanie “—re`lić wiel—“`ć 
powierzchni zabudowy w stosunku do 

”“wierzchni dziaJ—i lub terenuŁ  

Ponadto ustalenia d“tyczące szer“—“`ci  
w liniach r“zgranicza–ących dla dróg ”ublicznych —lasy 
Ś zawarte w § 25 ustŁ 3 ”—t ń włw uchwaJy “raz 
rysun—u ”lanu są niewJa`ciwe i nie s”eJnia–ące 
wym“gów “—re`l“nych w § 7 ustŁ ń r“z”“rządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca ń999 rŁ w s”rawie warun—ów technicznych, 
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jakim powinny “d”“wiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.  

W“bec fa—tu ta— licznych naruszeL 
“b“wiązu–ących ”rze”isów ”rawa wy”eJnia–ących 
n“rmę artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stwierdzenie niewawn“`ci uchwaJy ”rzyw“Jane– na 
wstę”ie –est w ”eJni uzasadni“neŁ  

Na r“zstrzygnięcie nadz“rcze sJuwy s—arga d“ 
W“–ewódz—ieg“ Sądu Administracy–neg“ w Rzeszowie 

ulŁ Kraszews—ieg“ 4 A za ”“`rednictwem W“–ew“dy 
Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania.  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

MirosJaw Kara”yta 
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SPRAWOZDANIE 

 STAROSTY POWIATU ŚĘBICKIśGO 

 

z dziaJalno`ci Komisji Bez”ieczeLstwa i Porządku za 2ŃŃ9 rok 

 

W r“—u s”raw“zdawczym 2ŃŃ9 “dbyJy się trzy 
posiedzenia Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji 

“dbyJ“ się w dniu 8 kwietnia 2009 r. Na omawianym 

”“siedzeniu za”“znan“ się z inf“rmac–ą źarządu Śróg 
Powiatowych o stanie dróg ”“ sez“nie zim“wymŁ 
W sez“nie 2ŃŃ8ł2ŃŃ9 nastą”iJ wzr“st cen na usJugi 
s”rzęt“we “ 100%. W na–g“rszym stanie zna–du–e się 
”“Judni“wa czę`ć ”“wiatu (Bracie–“wa, J“dJ“wa, 
GJ“bi—“wa, Siedlis—a B“gusz)Ł źa—“Lczenie na”raw 
dróg ”“ sez“nie zim“wym ”rzewidzian“ na miesiące 
—wiecieL-maj. Wykonano szereg nowych nawierzchni, 

mŁinŁ Śębica-Zdziarzec, Chotowa-PrzecJawŁ Śróg 
wwir“wych byJ“ 7Ń —mŁ “becnie ”“z“staJ“ 23 —mŁ 
Na–bliwsza ”lan“wana inwestyc–a: dr“ga Śębica-

Wielopole. Z Regionalnego Programu Operacyjnego 

realizowana jest droga Pilzno-Czarna i Brzeunica-

S—rzyszów, —“ntynu“wana byJa li—widac–a “suwis—a 
w SJ“t“we–Ł Śyre—t“r źŚP zaznaczyJ, we duwy ”r“blem 
stan“wi wywóz drzewa z lasu, transport kruszywa 

i maJa n“`n“`ć m“stówŁ Równiew duwym “bciąweniem 
dla dróg ”“wiat“wych –est trans”“rt d“ firm, —tóre 
zna–du–ą się na terenie ”“wiatuŁ  

Zgodnie z planem pracy komisji postanowiono 

zorganizować cy—liczne sz—“lenie dla czJ“n—ów —“mis–i 
“raz dla dyre—t“rów sz—óJ ”“nadgimnaz–alnych 
w temacie ｭRazem bez”iecznie–ｬŁ źa”r“”“n“wan“ 
nastę”u–ące tematy na —“nferenc–ę:  

-  ws”óJczesne as”e—ty bez”ieczeLstwa 
publicznego  

-  bez”ieczeLstw“ dzieci i mJ“dziewy  

-  bezpieczny internet  

-  bez”ieczeLstw“ ”ubliczne a s”“JeczeLstw“ 
obywatelskie.  

Omawiane sz—“lenie zastaJ“ z“rganiz“wane 
w miesiącu czerwcuŁ CzJ“n—“wie K“mis–i za”“znali się 
z inf“rmac–ą MSWiA w Warszawie o funkcjonowaniu 

—“mis–i bez”ieczeLstwa i p“rząd—u na terenie caJeg“ 
—ra–uŁ “raz inf“rmac–ą “ prowadzonej akcji pn. 

ｭBudu–emy Miastecz—a Ruchu Śr“g“weg“ｬŁ W trakcie 

”“siedzenia ”“rusz“n“ równiew ”r“blem wy”alania 
traw. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej 

PaLstw“we– Strawy P“warne– ”rzedstawiJ inf“rmac–ę 
o przeprowadzonej w ostatnim czasie akcji kontroli 

zbi“rni—ów w“dnychŁ Ostatecznie stwierdz“n“, we na 
terenie za—Jadów ”racy zabez”ieczenie zbi“rni—ów 
w“dnych –est wJa`ciweŁ źa zabez”ieczenie “d”“wiada 
wJa`cicielŁ Na terenie gmin wó–t“wie ”“winni ”“d–ąć 
odpowiednie decyzje w tym zakresie. Na terenie 

miasta są dwa niebez”ieczne zbi“rni—iŁ Na terenie 
gminy Brz“ste— –est równiew –eden niebez”ieczny 
zbiornik.  

K“le–ne ”“siedzenie K“mis–i “dbyJ“ się w dniu 

6 li”ca 2ŃŃ9 rŁ GJównym tematem ”“siedzenia byJ“ 
podsumowanie akcji powodziowej.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

R“dzinie ”“inf“rm“waJa, we celem s”rawnie–szeg“ 
”rzebiegu niesienia ”“m“cy ”“w“Jan“ —““rdynat“ra 
dsŁ ”“m“cy ”“sz—“d“wanymŁ Nastę”nie nawiązan“ 
ws”óJ”racę z Urzędem W“–ewódz—im w Rzeszowie, 

WydziaJem P“lity—i S”“Jeczne– “raz za”r“sz“n“ d“ 
ws”óJ”racy Gminne O`r“d—i P“m“cy S”“Jeczne– 
(ws”óJ”racę ”“d–ęJy 3 “`r“d—i GOPS Czarna, Pilzn“, 
Śębica)Ł Przyg“t“wan“ ul“t—ę z apelem o pomoc dla 

”“w“dzian “raz “”rac“wan“ wzór —art meldun—ówŁ 
Omawiane ulotki z“staJy r“zesJane d“ —“`ci“Jów, 
równych instytuc–i i s—le”ówŁ W celu sprawniejszej 

—““rdynac–i dziaJaL nawiązan“ ws”óJ”racę 
z —““rdynat“rami gminnymi “raz ”rze—azan“ im wzór 
ul“te—Ł Prac“wnicy PCPR r“zesJali ”“cztą 
ele—tr“niczną a”ele d“ ”rzedsiębi“rców i firm z ”r“`bą 
o wJączenie się d“ a—c–iŁ Czę`ć firm z terenu powiatu 

“d”“wiedziaJa na a”el, “feru–ąc równe arty—uJy “raz 
zniw—i w s—le”achŁ ź“rganiz“wan“ dywury 
”rac“wni—ów PCPR- w tygodniu do godz. 21, 

natomiast w s“b“tę “d g“dzŁ ńŃ d“ ń2Ł  

Nastę”nie ”rzedstawiciel źarządu Śróg 
P“wiat“wych ”rzedstawiJ Inf“rmac–ę “ stanie drógŁ Na 
dzieL ”“siedzenia —“mis–i straty ”“wstaJe w wyniku 

”“w“dzi szac“wane byJy na “—Ł 24 mln zJŁ 
(2ŃŁ2ŃŃ mln zJ - infrastruktura drogowa, 3.800 mln - 


