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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II.0911/124/10 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

 

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

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym  
(tjŁ ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42Ł, ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) 
w związku z art.15, art.20, art.28 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym łŚzŁUŁ Nr 8Ń ”ozŁ7ń7 z ”óunŁzmŁł  
i § 4 ”kt ń, § ń2 ”kt 9 Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr 164 

poz.1587/ 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Gminy w PawJosiowie  
Nr XXXIXł268ł2ŃńŃ z dnia 27 wrze`nia 2ŃńŃrŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu  

w Maleniskach łdzŁ nr 5ńłń, 5ńł2ł, obręb geodezyjny 
PawJosiów, gmina PawJosiów 

UZASADNIENIE 

UchwaJą Nr XXXIXł268ł2ŃńŃ z dnia  
27 wrze`nia 2ŃńŃrŁ Rada Gminy PawJosiów uchwaliJa 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w Maleniskach /dz. nr 51/ń, 5ńł2ł, obręb 
geodezyjny PawJosiów Ł 

Śokonując analizy ”rzedmiotowej uchwaJy 
organ nadzoru stwierdziJ szereg nie”rawidJowo`ci oraz 
uchybieL obowiązujących ”rze”isów regulujących 
kwestie związane z uchwalaniem miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Na samym wstę”nie nalewy ”odkre`lić, we brak 
jest dowodów doręczenia ”isma dotyczącego 
zao”iniowania ”rojektu ”lanu ”rzez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, co stanowi naruszenie  

§ ń2 ”kt 9 Roz”orządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr 164 

”ozŁń587ł Ł Na gruncie obowiązujących ”rze”isów 
”rawa ”owywsza o”inia jest niezbędna z uwagi na 
za”is § 6 ustŁ2 ”rzedmiotowej uchwaJy, w którym 
rada zakazaJa lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, co z kolei 
mogJoby w ”rzyszJo`ci uniemowliwić realizację 
inwestycji telekomunikacyjnych, o których mowa  
w ustawie z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu  

i rozwoju usJug i sieci telekomunikacyjnych /Dz.U.  

Nr 106 poz.675/. 

Nastę”nie nalewy zaznaczyć, we w § 4 ustŁ3 
ocenianej uchwaJy znalazJy się za”isy niejasne, 
mogące budzić trudno`ci inter”retacyjne,  
a w szczególno`ci wzajemnie s”rzeczne, ”oniewaw 
przeznaczenie terenu odnosi się do zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej ｭMNｬ, a więc ustalenie 
zawarte w ustŁ3 tego ”aragrafu wskazujące 
nie”rzekraczalne linie zabudowy usJugowej, nalewy 
uznać za nie”rawidJoweŁ W”rawdzie na terenie 
oznaczonym symbolem ｭMNｬ do”uszcza się funkcję 
usJugową,ale wyJącznie w ”owiązaniu z budynkiem 
mieszkalnym ŁPoza tym organu nadzoru dokonując 
oceny niniejszej uchwaJy zauwawyJ, we ustalone 
odlegJo`ci od dróg, mogą ”owodować trudno`ci na 
eta”ie realizacji ”lanu, ”oniewaw ustalenie linii 
zabudowy ｭdla budowliｬ uniemowliwi rozbudowę  
i modernizację siei teletechnicznej, wodociągowej lub 
elektroenergetycznej, które są zlokalizowane ”omiędzy 
linią zabudowy, a linią rozgraniczającą teren 
oznaczony symbolami KDZ i KDW1. 

Ponadto nalewy wskazać, we w § 4 ustŁ3 pkt 2 

włw uchwaJy rada ustaliJa odlegJo`ć budynków 
mieszkalnych i usJugowych, co równiew mowe budzić 
wąt”liwo`ci ze względu na to, we, iw z ”ozostaJych 
ustaleL ”lanu nie wynika, weby mogJy ”owstać 
budynki usJugowe wolnostojąceŁ Śodatkowo organ 
nadzoru zaznacza, we brak jest ustalonych cech 
zabudowy i zasad zagos”odarowania dla budynków 
gos”odarczych i garawowych, które nie zostaJy  
w uchwalonym planie zakazane, a tym samym 

mogJyby być zrealizowane w ramach zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z wymogami ”rze”isów 

roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
ń2 kwietnia 2ŃŃ2rŁ w s”rawie warunków 
technicznych, jakim ”owinny od”owiadać budynki  
i ich usytuowanie łŚzŁUŁ Nr 75 ”ozŁ69Ń z ”óunŁzmŁłŁ 

Poza tym analizując ”rzedmiotową uchwaJę 
organ nadzoru zauwawyJ, we ustalenie zawarte w § 4 
ustŁ4 włw uchwaJy dotyczące ”odziaJu na dziaJki jest 
niezgodne z rysunkiem ”lanuŁ W”rawdzie linie ”odziaJu 
wewnętrznego są orientacyjne,ale w tre`ci uchwaJy 
do”recyzowano w jakim zakresie mogą ulec korekcieŁ 
ź tych ”owodów nie”rawidJowy jest za”is okre`lający 
szeroko`ć frontu dziaJek od strony drogi ｭKŚźｩ ｦ  

20-22m, w sytuacji, gdy na rysunku planu wskazany 

jest ”odziaJ dziaJek o szer okŁ85mŁ źdaniem organu 
nadzoru wąt”liwo`ci inter”retacyjne mowe budzić 
równiew za”is zawarty w § 4 ust.4 pkt 6 niniejszej 

uchwaJy okre`lający szeroko`ć dziaJek ”od ｭbudynki 
szeregoweｬ, gdyw z ustaleL wynika, we dla dziaJek 
skrajnych będzie musiaJa być ustalona szeroko`ć 
dostosowana do szeroko`ci budynków szeregowychŁ 

W tym miejscu wymaga ”odkre`lenia, we 

kwestionowana uchwaJa jest aktem ”rawa 
miejscowego, który ”odlega szczególnym rygorom 
”rawnym,”oniewaw jego regulacje dotyczą równych 
”odmiotów, a w związku z tym za”isy takiej uchwaJy 
winny być jednoznaczne, czytelne i nie ”owinny 
budzić wadnych wąt”liwo`ci interpretacyjnych. 
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W dalszej kolejno`ci nalewy zaznaczyć, we 
niejasne są ustalenia zawarte w § 4 ustŁ7 włw 
uchwaJy odnoszące się do lokalizacji funkcji usJugowej 
ｭ w budynku dobudowanym do budynku 
mieszkalnegoｬŁ W konsekwencji takiego ustalenia 
mowe ”owstać budynek usJugowy o takich samych 
parametrach jak budynek mieszkalny (do  

4 kondygnacji nadziemnych), a w takiej sytuacji nie 

będzie to s”ójne z ”rzeznaczeniem terenuŁ 

Równiew trudno`ci inter”retacyjne mowe budzić 
za”is § 5 ustŁ7 ”rzedmiotowej uchwaJy, gdyw wadne 
”rze”isy nie regulują ｭ”owierzchni udostę”nionej 
klientomŁｬ 

Z kolei zapisy planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ”owinny być nie tylko jasne, czytelne, 
ale tew winny wy”eJniać zasady techniki 
”rawodawczej, o których mowa w Roz”orządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2Ń czerwca 2ŃŃ2rŁ w s”rawie 
zasad techniki prawodawczej /Dz.U. Nr100 poz.908 /. 

Śokonując oceny niniejszej uchwaJy organ 
nadzoru stwierdziJ takwe, we odlegJo`ci budynków  
i budowli okre`lone w § 5 ustŁńŃ tej uchwaJy są 
nies”ójne z liniami nie”rzekraczalnymi widniejącymi na 
rysunku ”lanu, bowiem w ”odjętej uchwale dla 
budowli od drogi ustalono 8 m, a na rysunku planu 

jest narysowane 10m . Podobnie w uchwale ustalono 

8m od krawędzi jezdni KŚW2, co jest niezgodne  
z rysunkiem, ”oniewaw na rysunku planu brak jest 

narysowanej jezdni, od której mowna ”oliczyć 
odlegJo`ćŁ Równiew ustalona odlegJo`ć budynków 
usJugowych ń5m od granicy obszaru objętego ”lanem, 
jest niezgodna z rysunkiem, na którym widnieje 
odlegJo`ć ń3,5mŁ Poza tym ustalone odlegJo`ci od 

dróg, mogą budzić trudno`ci na eta”ie realizacji ”lanu, 
”oniewaw ustalenie linii zabudowy ｭdla budowliｬ 
mogJoby uniemowliwić rozbudowę i modernizację sieci 
teletechnicznej lub elektroenergetycznej, które są 
zlokalizowane ”omiędzy linią zabudowy, a linią 
rozgraniczającą teren KŚź i KŚW2 Ł Śodatkowo 
nalewy zauwawyć, we w niniejszej uchwale mowa jest  
o liniach zabudowy dla ｭbudowliｬ i ｭbudynkówｬ, 
natomiast na rysunku są o”isane linie zabudowy dla 
ｭbudownictwa ”rzeznaczonego na ”obyt ludziｬ  
i ｭbudownictwa nie ”rzeznaczonego na ”obyt ludziｬŁ 
Nies”ójno`ć, rozbiewno`ć ”omiędzy za”isami  
w uchwale i na rysunku miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego mowe ”rzyczynić 
się do trudno`ci inter”retacyjnych na eta”ie 
wykonania planu, co jest niedopuszczalne i stanowi 

istotne naruszenie zasad s”orządzania miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, o których 
mowa w przepisach ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

źa nie”rawidJowe nalewy uznać takwe ustalenia 
zawarte w § 7 ”rzedmiotowej uchwaJy dotyczące 
”rzeznaczenia terenów ”od drogi, gdyw większo`ć  
z nich stanowi tylko fragmenty drógŁ W dalszej 
kolejno`ci nalewy zauwawyć, we niewJa`ciwe zostaJ 
doJączony do uchwaJy zaJącznik nr 2, ”oniewaw nie 
zawiera wadnych ustaleL, a tym samym 
rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy jest bez”rzedmiotowe Ł 

Ponadto wymaga zaznaczenia, we na rysunku 
”lanu widnieje teren oznaczony symbolem ｭKźŚｬ, 
który jest rozdzielony na dwa obszary o tym samym 

oznaczeniu- linią rozgraniczającą tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub o równych zasadach 
zagos”odarowania `ci`le okre`lonych, co stanowi 
naruszenie § 4 ”kt ń Roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr 164 

poz.1587/. Poza tym w ocenie organu nadzoru 

wąt”liwo`ci inter”retacyjne mowe budzić takwe 
wskazanie ｭ”rojektowanych orientacyjnych linii 
”odziaJu wewnętrznego terenuｬ, gdyw ustalony ”odziaJ 
na dziaJki nie ma odzwierciedlenia w tre`ci uchwaJyŁ 

Śodatkowo organ nadzoru wskazuje, we 
stosownie do art.20 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy 

uchwala ”lan ”o stwierdzeniu jego zgodno`ci  
z ustaleniami studium, a zatem za niefortunny nalewy 
uznać za”is w uchwale, w którym rada stwierdziJa 
zgodno`ć ”lanu ze ｭStudium UwarunkowaL  
i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego Gminy 
PawJosiówｬŁ 

Analizując ”rzedmiotową Wojewoda 
Podkar”acki stwierdziJ równiew liczne nie`cisJo`ci, 
nies”ójno`ci, istotne naruszenie ”rze”isów ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

roz”orządzenia w s”rawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego, a tym samym zasad s”orządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Ł źgodnie za` z brzmieniem artŁ28 ustŁń ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

naruszenie zasad studium lub planu miejscowego, 

istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, a takwe 
naruszenie wJa`ciwo`ci organów w tym zakresie, 
”owodują niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci 
lub w czę`ciŁ 

Wobec wagi wskazanych wywej naruszeL 
”rze”isów, stwierdzenie w caJo`ci niewawno`ci 
”rzedmiotowej uchwaJy jest caJkowicie uzasadnioneŁ 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze ”rzysJuguje 
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Rzeszowie ulŁ Kraszewskiego 4A za ”o`rednictwem 
Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczeniaŁ 

 

Otrzymują: 

ńŁ Wójt Gminy PawJosiów 

2Ł Przewodniczący Rady Gminy PawJosiów 

 

 

Z u. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 

 


