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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II 0911-68/10 

z dnia 27 maja 2010 r. 
 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 
w związ—u z artŁ 18 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( t–Ł ŚzŁ UŁ z 2001rŁ, 
Nr 142 ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 14, art. 15 
ust. 1 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 rŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

 
STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

 

§ 3 ”—t 4 litŁ ｭdｬ uchwaJy Nr XXXVIII/430/10 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zmiany Miejscowego Planu 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭU—Jad drogowy ｦ 
ulŁ JagielloLczy—a- ulŁ Cyranows—aｬ w Mielcu. 
 

UZASADNIENIE 

 

Rada Miejska w Mielcu w dniu 21 kwietnia 
2010 r. podjęJa uchwaJę w s”rawie zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
ｭU—Jad drogowy ｦ ulŁ JagielloLczy—a- ulŁ Cyranows—aｬ 
w MielcuŁ Przedmiotowa uchwaJa w”JynęJa do organu 
nadzoru w dniu 29 kwietnia 2010 r.  

 
W dniu 20 maja 2010 r. Wojewoda pismem 

P.II.0911-68ł10 wszcząJ ”ostę”owanie nadzorcze 
zmierza–ące do stwierdzenia niewawno`ci czę`ci włw 
uchwaJy w za—resie tre`ci § 3 ”—t 4 litŁ ｭdｬ ｦ 
ｭw ust. 4 doda–e się ”—t 7 o tre`ci: ｭwzdJuw 
”óJnocnych i ”oJudniowych granic dziaJe—, mowliwo`ć 
usytuowania budyn—ów w odlegJo`ci 1,5 m lub 
bez”o`rednio ”rzy granicy z sąsiednią dziaJ—ą 
budowlaną ”rzy –ednoczesnym zachowaniu 
”ozostaJych ustaleL ”lanuｬŁ W ocenie organu nadzoru 
zacytowana tre`ć uchwaJy narusza zasady 
s”orządzania zmiany ”lanu –a— i tryb –ego 
sporządzaniaŁ  

 
Stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
z ”óunŁ zmŁ) w celu ustalenia ”rzeznaczenia terenów, 
w tym dla inwestyc–i celu ”ublicznego oraz o—re`lenia 
s”osobów ich zagos”odarowania i zabudowy, rada 
gminy ”ode–mu–e uchwaJę o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzania mie–scowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennegoŁ Integralną czę`cią uchwaJy –est 
zaJączni— graficzny ”rzedstawia–ący granice obszaru 
ob–ętego ”ro–e—tem planu. Zmiana planu miejscowego 
nastę”u–e w ta—im trybie, w –a—im –est ”lan uchwalany 
ｦ art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

 
Rada Miejska w Mielcu w dniu 25 lutego 

2009 rŁ ”od–ęJa uchwaJę Nr XXVIIł283ł09 w sprawie 
”rzystą”ienia do zmiany miejscowego planu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭU—Jad drogowy ulŁ 

JagielloLczy—a ｦ ulŁ Cyranows—aｬ w czę`ci dotŁ 
zmiany linii zabudowy od ul. Pady—uJy na obszarach 
oznaczonych w rysun—u ”lanu sygnaturami ｭUｬ. 
Zgodnie z tre`cią § 1 ”rzedmiotowe– uchwaJy 
”rzystą”iono do s”orządzania zmiany mie–scowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoｭU—Jad 
drogowy ulŁ JagielloLczy—a ｦ ul. Cyranows—aｬ 
uchwalonego UchwaJą Rady Mie–s—ie– 
Nr XXIIł202ł2000 z dnia 9 listo”ada 2000 rŁ ogJŁ 
w Dz. Urz. Woj. Podkarm. Nr 81 poz. 913 z dnia 
15 grudnia 2000 r. w czę`ci dotŁ zmiany linii 
zabudowy od ul. Pady—uJy na obszarach oznaczonych 
w rysun—u ”lanu sygnaturami ｭUｬŁ źaJączni— graficzny 
o—re`la–ący granice terenów ob–ętych zmianą ”lanu 
ws—azaJ tereny oznaczone w ”lanie symbolem ｭUｬŁ  

 
W tre`ci tytuJu –a— i w § 1 ”rzedmiotowe– 

uchwaJy Rada Gminy o—re`liJa za—res zmiany 
zawęwa–ąc –e do ｭczę`ci dotŁ zmiany linii zabudowy od 
ulŁ Padu—uJy na obszarach oznaczonych na rysunku 
”lanu sygnaturami ｭUｬŁ Natomiast tre`cią § 3 ”—t 4 
litŁ ｭdｬ uchwaJy Nr XXXVIIIł430ł10 z dnia 21 —wietnia 
2010 w sprawie zmiany Miejscowego Planu 
zagos”odarowania Przestrzennego ｭU—Jad drogowy ｦ 
ulŁ JagielloLczy—a ｦ ulŁ Cyranows—aｬ w Mielcu 
w”rowadzono zmiany w ustŁ 4 uchwaJy ”o”rzez 
dodanie ”—t 7 o tre`ci ｭwzdJuw ”óJnocnych 
i ”oJudniowych granic dziaJe—, mowliwo`ć usytuowania 
budyn—ów w odlegJo`ci 1,5 m lub bez”o`rednio ”rzy 
granicy z sąsiednią dziaJ—ą budowlaną ”rzy 
–ednoczesnym zachowaniu ”ozostaJych ustaleL 
”lanuｬ, —tórego ustalenia wy—racza–ą ”oza ramy 
obszarowe wyznaczone § 1 uchwaJą Nr XXVIIł283ł09 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
przedmiotowej zmiany planu.  

 
Nie mowna zgodzić się ze stanowis—iem 

Prezydenta Miasta Mielca zawartym w ”i`mie z dnia 
18 maja 2010 r. UGG.7321-7ł09, ws—azu–ącym, we 
tereny ob–ęte ”owywszą zmianą mieszczą się 
w —onturze ｭUｬ oznaczonym na zaJączni—u graficznym 
do uchwaJy Rady Mie–s—ie– z dnia 25 lutego 2009 
Nr XXVIIł283ł09 w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany 
”lanuŁ W do—trynie ws—azu–e się –ednoznacznie, 
we rysunek planu jest integralną czę`cią ”lanu i ma 
tym samym moc wiąwącąŁ Obowiązu–e –edna— tyl—o 
w ta—im za—resie, w –a—im zostaJo to o—re`lone 
w uchwale rady o tre`ci ”lanuŁ Ta— u—sztaJtowana 
regulac–a mocy obowiązu–ące– rysun—u ”lanu –est 
zrozumiaJaŁ Rysune—, –a—o zna— graficzny nie mowe 
wiązać bez”o`rednio, nie s”eJnia, bowiem wymagaL 
normy z –e– —lasyczną budową: hi”oteza, dys”ozyc–a, 
san—c–aŁ Wymaga, zatem ”rzeJowenia na –ęzy— normy 
”rawne–, do”iero wtedy mowe być wiąwący 
(Niewiadomski Z. ｦ CASUS 2004/1/6). Wskazuje się 
równiew, we zaJączni—i graficzne do obu uchwaJ, t–Ł 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany ”lanu 
i o uchwaleniu zmiany ”lanu ”owinny być zgodne, 
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a to oznacza, we zmiana ”lanu nie mowe wy—raczać 
poza obszary wyznaczone w pierwszej uchwale. Nie 
ulega tew wąt”liwo`ci, we rysune— ”lanu, będący 
integralną czę`cią ”lanu, nie mowe być s”rzeczny 
z tre`cią uchwaJy rady gminy (Kotuls—i MŁ ｦ CASUS 
2004/1/36). 

 
S—oro więc w”rowadzona w § 3 ”—t 4 lit ｭdｬ 

uchwaJy Rady Mie–s—ie– w Mielcu Nr XXXVIII/430/10 
zmiana planu nie byJa ob–ęta ”rocedurą zmiany ”lanu 
”ocząwszy od ”od–ęcia uchwaJy w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany ”lanu ｦ w tej 
czę`ci za”isy te–we uchwaJy zostaJy ”od–ęte 
z naruszeniem zasad –a— i trybu s”orządzania zmiany 
”lanu wyni—a–ących z artŁ 14 i nast. ustawy 
o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym. 
źgodnie z tre`cią artŁ 28 ustŁ 1 cytŁ ustawy 
naruszenie zasad s”orządzania ”lanu mie–scowego, 
istotne naruszenie zasad –ego s”orządzania, ”owodu–ą 
niewawno`ć uchwaJy w caJo`ci lub czę`ciŁ 

 
W uchwale o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
do—onu–e się identyfi—ac–i obszaru ob–ętego zamiarem 
uregulowania zasad zagospodarowania 
”rzestrzennegoŁ Jeweli w to—u s”orządzania ”lanu 
miejscowego dojdzie do zmiany przebiegu granic tego 
”lanu, wówczas —onieczne –est od”owiednie 

s—orygowanie uchwaJy o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia mie–scowego ”lanuŁ Uchwala–ąc 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
rada gminy ma obowiąze— zachowania granic 
obszarów, —tóre zostaJy wyznaczone we wskazanej 
uchwale (rozstrzygnięcie nadzorcze Wo–ewody 
Opolskiego ｦ Dz. Urz. Opols. 2009/34/627) 
 
 Wobec ws—azanych wywe– niezgodno`ci 
z ”rawem za”isu § 3 ”—t 4 litŁ ｭdｬ uchwaJy 
Nr XXXVIII/430/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 
21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego 
Planu źagos”odarowania Przestrzennego ｭU—Jad 
drogowy ｦ ulŁ JagielloLczy—a- ulŁ Cyranows—aｬ 
w Mielcu, orzeczono –a— na wstę”ieŁ  

 
Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy s—arga do 

Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego w Rzeszowie 
ul Kraszews—iego 4A za ”o`rednictwem Wo–ewody 
Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 
otrzymania. 
 
 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚŹRśKTOR GśNśRALNŹ URźĘŚU 
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