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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P. II. 0911/58/09  

z dnia 7 grudnia 2009 r.  
 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) 
w związ—u z art. 15, art. 17 pkt 3 i art. 20 ust. 1 i 2, 

art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80  

poz. 717 z ”óun.zm.) i § 4 Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164  

poz. 1587) oraz §4 Roz”orządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w s”rawie ｭ 
źasad techni—i ”rawodawcze–ｬ (Dz.U. Nr 100  

poz. 908). 

STWIśRŚZAM NIśWAvNO_Ć 

Rady Mie–s—ie– w GJogowie MaJo”ols—im  
Nr XLIIIł407ł2009 z dnia 29 ”audzierni—a 2009 r.  

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu 

osiedla budownictwa miesz—aniowego ｭNiwaｬ  
w GJogowie MaJo”ols—imŁ  

UZASADNIENIE 

UchwaJą Nr XLIIIł407ł2009 z dnia 29 
”audzierni—a 2009 r. Rada Mie–s—a w GJogowie 
MaJo”ols—im uchwaliJa I zmianę mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 

budownictwa miesz—aniowego ｭNiwaｬ w GJogowie 
MaJo”ols—im. 

Śo—onu–ąc analizy ”rzedmiotowe– uchwaJy 
organ nadzoru stwierdziJ szereg nie”rawidJowo`ci oraz 
uchybieL obowiązu–ących ”rze”isów regulu–ących 
—westie związane z uchwalaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

W ”ierwsze– —ole–no`ci nalewy zauwawyć, we  
w § 1 ust. 2 tiret 1 oraz na zaJączni—u Nr 1 do 
uchwaJy o—re`lono, iw ”rzedmiotowy zaJączni— stanowi 
rysune— ”lanu, co –est niewJa`ciwe, gdyw  
w rzeczywisto`ci jest on rysunkiem zmiany planu, 

s”orządzonym na fragmencie obowiązu–ącego rysun—u 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 7ł98 ｭosiedla budownictwa miesz—aniowego 
ｭNiwaｬ w GJogowie MaJo”ols—im. Ponadto w uchwale 

o—re`lono, we zaJączni— obowiązuje w zakresie 

oznaczeL zmiany planu, natomiast na zaJączni—u 
wskazano oznaczenia planu. 

Ponadto organ nadzoru zauwawyJ, we tre`ć 
”rzedJowonego zaJączni—a nr 2 –est niewJa`ciwa, 
”oniewaw zawiera ”rognozę s—ut—ów finansowych 
uchwalenia I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, z —tóre– wyni—a we 
–e– uchwalenie nie ”owodu–e —onieczno`ci realizac–i 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

nalewących do zadaL wJasnych gminyŁ W związ—u  
z ”owywszym nalewy stwierdzić, we włw zaJączni— –est 

zbędny i bez”rzedmiotowyŁ 

Poza tym z rawącym naruszeniem ”rawa zostaJ 
o—re`lony w § 1 ust. 2 tiret 3 zaJączni— Nr 3 do 
”rzedmiotowe– uchwaJy, ”oniewaw Rada Gminy nie 
”osiada u”rawnieL do roz”atrywania wnios—ów 
wniesionych do projektu planu. Zgodnie bowiem  

z brzmieniem art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wnioski roz”atru–e wó–t, burmistrz albo 
prezydent miasta, natomiast rada gminy rozstrzyga  

o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
projektu planu stosownie do art. 17 pkt 14 w/w 

ustawy.  

Poza tym ”owywsze rozstrzygnięcia nie zostaJy 
doJączone –a—o zaJączni— do ninie–sze– uchwaJy, co 
wymaga przepis art. 20 ust. 1 wywŁcytŁ ustawyŁ 

Śo—onu–ąc oceny ninie–sze– uchwaJy organ 
nadzoru stwierdziJ ta—we, we nie”rawidJowe są 
sformuJowania ty”u ｭｱｱｱz ”referowaną ｱŁｬ oraz 
ｭｱŁŁnalewy ｦ w miarę ”otrzebｱŁｬ zawarte w § 2  
ust. 2 pkt 1 tiret 1,3 i 7, gdyw zgodnie z § 4 
Roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

dopuszczalnymi zapisami, —tóre mogą być zawarte w 
tre`ci mie–scowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego są: na—azy, za—azy, dopuszczenia i 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. W tym 

mie–scu wymaga ”od—re`lenia, we —westionowana 
uchwaJa –est a—tem ”rawa mie–scowego, —tóry to 
”odlega szczególnym rygorom ”rawnym, ”oniewaw 
–ego regulac–e dotyczą równych ”odmiotów, a w 

związ—u z tym za”isy ta—ie– uchwaJy winny być 
–ednoznaczne, czytelne i nie ”owinny budzić wadnych 
wąt”liwo`ci inter”retacy–nychŁ 

Ponadto organ nadzoru zauwawyJ, we wza–emnie 
s”rzeczne są ustalenia zawarte w § 2 ust. 2 pkt 1 

tiret 5 i 6, ”oniewaw z jednej strony ustalono zasadę 

mierzenia wyso—o`ci budyn—ów do zewnętrzne– 
”owierzchni stro”odachu nad ostatnią —ondygnac–ą 
uwyt—ową, natomiast z drugie– strony ustalono,  

iw dachy ma–ą być dwus”adowe lub wielos”adowe  
o —ącie nachylenia ”oJaci dachowych w granicach od 
30 do 45 stopni. 

NiewJa`ciwe są ta—we ustalenia zawarte w § 2 
ust. 2 ”—t 1 tiret 14, gdyw na—azu–ą stosowanie innych 
a—tów normatywnych, co stanowi naruszenie  

w s”osób istotny ”rze”isu § 4 ust. 4 Roz”orządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
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(Ł Natomiast za”isy ”lanu ”owinny być nie tyl—o –asne, 
czytelne, ale tew winny wy”eJniać zasady techni—i 
”rawodawcze–, o —tórych mowa w wywŁcytŁ 
roz”orządzeniuŁ 

Nie”rawidJowe –est równiew odniesienie  
w za”isach ustaleL ”lanu do oznaczeL ma”y, 
numerów ewidency–nych dziaJe—, nie będących 
oznaczeniami planu lub zmiany planu. Natomiast zakaz 

lo—alizac–i ele—trowni wiatrowych ws—azany w § 2 
ust. 2 ”—t 1 tiret 16 –est zbędny, ”oniewaw wy—lucza 
go ustalone podstawowe przeznaczenie terenu. 

W wyni—u analizy ”rzedmiotowe– uchwaJy 
organ nadzoru stwierdziJ równiew, we ustalenia zawarte 
w § 2 ust. 2 pkt 3 w zakresie infrastruktury 

techniczne– stanowią w czę`ci ”owtórzenie 
obowiązu–ących zasad o—re`lonych w § 8 uchwaJy 

Nr XIIIł100ł99 Rady Gminy w GJogowie MaJo”ols—im 
z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 7ł98 ｭ osiedla budownictwa miesz—aniowego 
ｭNiwaｬ w GJogowie MaJo”ols—imŁ ź —olei ustalenia 
zawarte w § 2 ust. 2 pkt 3 tiret 3 i 6 przedmiotowej 

uchwaJy wy—racza–ą ”oza obowiąz—owy  
i do”uszczalny za—res ustaleL ”lanu o—re`lony  
w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Ponadto w ”rzedJowone– do—umentac–i ”rac 
planistycznych stosownie do za”isów §12 
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) brak jest : 

 ”rognozy s—ut—ów finansowych uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

 potwierdzenia podania do publicznej 

wiadomo`ci obwieszczenia o wyJoweniu do 
”ublicznego wglądu ”ro–e—tu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

 wy—azu uwag wniesionych do wyJowonego do 
publicznego wglądu ”ro–e—tu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

 uzasadnienia uchwaJy. 

Śodat—owo organ nadzoru stwierdziJ, we  
w doJączone– do uchwaJy do—umentac–i ”lanistyczne– 
bra— –est w my`l za”isów ustawy z dnia 3 
”audzierni—a 2008 r. o udostę”nianiu informac–i  
o `rodowis—u i –ego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa 
w ochronie `rodowis—a oraz o ocenach oddziaJywania 
na `rodowis—o (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) 

nastę”u–ących do—umentów: 

 potwierdzenia podania do publicznej 

wiadomo`ci obwieszczenia o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia zmiany mie–scowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej gminy zgodnie  

z art. 3 ust. 1 ”—t 11 wywŁcytŁ ustawy, 

 uzasadnienia zawiera–ącego informac–e  
o udziale s”oJeczeLstwa w ”ostę”owaniu oraz 
o tym, w –a—i s”osób zostaJy wzięte ”od uwagę 
i –a—im za—resie zostaJy uwzględnione uwagi  
i wnios—i zgJoszone w związ—u z udziaJem 
s”oJeczeLstwa ｦ stosownie do art. 42 pkt 2 

w/w ustawy, 

 pisemnego podsumowania, o —tórym mowa  
w art. 55 ust. 3 wywŁcytŁ ustawy, 

Ma–ąc na uwadze ”owywsze ustalenia organ 
nadzoru stwierdziJ, we ”ode–mu–ąc ”rzedmiotową 
uchwaJę Rada Mie–s—a w GJogowie MaJo”ols—im 
naruszyJa w s”osób istotny ”rze”isy art. 15, art. 17 

pkt 3 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁzmŁ) oraz 

”ostanowienia § 4 Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164  

poz. 1587)Ł Poza tym nie zostaJy doJączone do 
uchwaJy wszyst—ie do—umenty wymagane wywŁ cyt 

”rze”isamiŁ źgodnie za` z brzmieniem art. 28 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym naruszenie zasad studium lub planu 

miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 

s”orządzania, a ta—we naruszenie wJa`ciwo`ci 
organów w tym za—resie, ”owodu–ą niewawno`ć 
uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub w czę`ciŁ Wobec 
wagi ws—azanych wywe– naruszeL ”rze”isów ustawy o 
planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

roz”orządzenia w s”rawie wymaganego za—resu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, stwierdzenie w caJo`ci niewawno`ci 
”rzedmiotowe– uchwaJy –est caJ—owicie uzasadnioneŁ 

W związ—u z ”owywszym nalewaJo 
wyeliminować z obiegu ”rawnego ”rzedmiotową 
uchwaJę w wyni—u stwierdzenia –e– niewawno`ciŁ 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze ”rzysJugu–e 
s—arga do Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego  
w Rzeszowie ul. Kraszews—iego 4A za ”o`rednictwem 
Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia 

–ego doręczeniaŁ 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URZĘŚU 

 

 

 

 

 

 


