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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś  

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P. II. 0911/42/09 

z dnia 30 ”audzierni—a 2009 rŁ 
 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27,  

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

UchwaJy Nr XXXIIł310ł2009 Rady Gminy 
_wilcza z dnia 29 wrze`nia 2009 rŁ zmienia–ące– 
uchwaJę w s”rawie uchwalenia mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 4/01/06 we wsi 

_wilczaŁ  

UZASADNIENIE 

Rada Gminy _wilcza w dniu 25 wrze`nia 
2009 rŁ ”od–ęJa uchwaJę zmienia–ącą uchwaJę 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 4/1/06 we wsi 

_wilczaŁ 

W to—u ”ostę”owania nadzorczego zostaJo 
stwierdzone, we ”od–ęcie te– uchwaJy nastą”iJo  
z naruszeniem art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym bowiem –e– ”od–ęcie nie zostaJo 
”o”rzedzone ”rze”rowadzeniem ”ostę”owania 

o—re`lonego w ”rze”isach włw ustawy. Zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nastę”u–e w trybie ”rzewidzianym dla –ego 
uchwalenia, a organy gminy nie wy—onaJy czynno`ci 
naJowonych na nie ”rzez ”rze”isy włw ustawyŁ 
Skutkiem naruszenia zasad uchwalania miejscowego 

planu zagos”odarowania ”rzestrzennego (–a— równiew 
jego zmiany), istotne naruszenie trybu ich 

s”orządzania zgodnie z artŁ 28 ust. 1 w/w ustawy 

”owodu–ą niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci 
lub czę`ciŁ 

W te– sytuac–i wydanie rozstrzygnięcia  
o stwierdzeniu niewawno`ci włw uchwaJy –est 
konieczne i uzasadnione. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy s—arga do 
Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego w Rzeszowie 

ul Kraszews—iego 4 A za ”o`rednictwem Wo–ewody 
Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego 

otrzymania. 

 

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P. II. 0911 - 44/09 

z dnia 4 listopada 2009 r. 
 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 

–ednolity ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ, Nr 142Ł, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz na podstawie art. 2 pkt 1, art. 15 ust. 2  

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ)  
i § 4 ”—t 8 Roz”orządzenia Ministra Infrastru—tury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

”ozŁ 1587) oraz § 4 ustŁ 4 i § 6 Roz”orządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 rŁ  
w s”rawie ｭźasad techni—i ”rawodawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ  
Nr 100, poz. 908) 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr LXł1025ł2009 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 29 wrze`nia 2009 rŁ w s”rawie 

uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 

ｭPrzybyszów—a - Kantorów—a ｦ 1ｬ ”rzy ulŁ Ustrzyc—ie– 
w Rzeszowie. 

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 29 wrze`nia 
2009 rŁ ”od–ęJa uchwaJę Nr LXł1025ł2009 w s”rawie 
uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 

ｭPrzybyszów—a - Kantorów—a ｦ 1ｬ ”rzy ulŁ Ustrzyc—ie– 
w RzeszowieŁ UchwaJa ta w”JynęJa do organu nadzoru 
w dniu 6 ”audzierni—a 2009 rŁ Organ nadzoru 
ocenia–ąc ”rzedmiotową uchwaJę ”od —ątem 
zgodno`ci z ”rawem stwierdziJ, we narusza ona 
przepisy art. 2 pkt 1, art. 15 ust. 2 pkt 2 i pkt 8  

w związ—u z artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) oraz § 4 ”—t 8 


