
 

 

WYROK NR II SA/KR 7/14 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE 

z dnia 19 marca 2014 roku 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2014 r. 
sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych  
z dnia 7 sierpnia 2007 r., Nr: XI/86/2007 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Świątniki Górne 

Sygn. akt II SA/Kr 7/14 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 19 marca 2014 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym:  

Przewodniczący:   Sędzia NSA Joanna Tuszyńska  

Sędziowie:    Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.)  

Sędzia WSA Waldemar Michaldo  

Protokolant:   Teresa Jamróz 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2014 r. sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę 
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 sierpnia 2007 r., Nr: XI/86/2007∗ w przedmiocie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki Górne 

I. stwierdza nieważność części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 

Świątniki Górne w zakresie obejmującym: § 7 ust. 3 pkt 3 tiret jedenaste, trzydzieste i trzydzieste pierwsze; 

§ 10 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 w zakresie słowa „UR”; § 10 ust. 2 pkt 3; § 14 ust. 2 pkt 4; § 14 ust. 4 pkt 5 i 8; § 27; 

§ 33 ; § 47 ust. 6 pkt 4 i ust. 7;  

II. stwierdza nieważność załącznika nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

i Gminy Świątniki Górne w zakresie obejmującym:  

1) teren koloru jasnożółtego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: KDD, B:1MN-RM, B:1MN-RM (c) i B:RM (c) wyznaczony odrębnymi liniami 

rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.14; 

2) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami oznaczonymi 

symbolami: 06 KDz K-1942 a terenami oznaczonymi E:ZLd, E:MN, i E:WS wyznaczony odrębnymi 

liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.132.07 i nr arkusza 173.132.12; 

                                                      
∗ Uchwała ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007 roku Nr 660 poz. 4329. 
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3) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami oznaczonymi 

symbolami: 06 KDz K-1942 a terenami oznaczonymi E:MN-RM, E:MN i E:RZ wyznaczony odrębnymi 

liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.132.07; 

4) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami oznaczonymi 

symbolami: KDD a terenami oznaczonymi E:MN-RM (c), E:MN-RM i E:RM wyznaczony odrębnymi 

liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.132.01; 

5) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami oznaczonymi 

symbolami: 02 KDL k-601375 a terenami oznaczonymi A:Zld, A:MN, A:RM, A:UPz wyznaczony 

odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.23 i nr 173.132.03; 

6) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami oznaczonymi 

symbolami: KDD a terenami oznaczonymi A:MN, A:RZ, A:RU (c), A:WS, A:RM i A:ZLd wyznaczony 

odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.23; 

7) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami oznaczonymi 

symbolami: KDD a terenami oznaczonymi A:R, A:E i A:RZ wyznaczony odrębnymi liniami 

rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.18; 

8) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami oznaczonymi 

symbolami: 02 KDZ K-2167 a terenami oznaczonymi D:ZLd i D:MN-RM (b) wyznaczony odrębnymi 

liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.08; 

9) teren koloru jasnożółtego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: KDD a terenami oznaczonymi C:MN i C:R wyznaczony odrębnymi liniami 

rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.13; 

10) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: KDD a terenami oznaczonymi D:MN-RM (c), D:RM (c), D:ZLd, D:US (c), D:R 

i D:MN-RM wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.13; 

11) teren koloru jasnożółtego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: 04 KDZ K-2030 a terenami oznaczonymi B:UPo (f), B:MN-U i B:RM 

wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.19; 

12) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: KDD a terenami oznaczonymi B1:MN-RM (a), B1:MN-RM i B:RM 

wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.19 i nr 173.114.24; 

13) teren koloru szarego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: 04 KDL k-6011360 i 04KDZ K-2030 a terenami oznaczonymi B:RZ, B1MN-

RZ i B1 MN-RM wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.20; 

14) teren koloru jasnożółtego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: 05 KDL k-601366 a terenami oznaczonymi B1 MN-RM (a), B:MN, B:R i B:MN 

(a) wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.20; 

15) teren koloru jasnożółtego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: 02 KDZ K-2167 a terenami oznaczonymi B:MN-U (c), B1 MN-RM i B:MN (c) 

wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.19; 

16) teren koloru jasnożółtego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: 02 KDZ K-2167 a terenami oznaczonymi B:P, B:R, B:MN (c), B:RZ i B1MN-

RM (c) wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.19; 

17) teren koloru jasnożółtego nieoznaczony jakimkolwiek symbolem i położony pomiędzy obszarami 

oznaczonymi symbolami: 02 KDZ K-2167 a terenami oznaczonymi B:P (f), B:P (b,f,), B:RZ, B:ZL, B:R, 

B:ZLd, B:RM (f) i KDW wyznaczony odrębnymi liniami rozgraniczającymi na arkuszu nr 173.114.19; 

III. stwierdza nieważność załącznika nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

i Gminy Świątniki Górne w zakresie obejmującym obszary oznaczone symbolami: A:RM, B:RM, C:RM, 

D:RM, E:RM oraz A:US, B:US, C:US, D:US, E:US a także A:U-KS i D:U-KS. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2287


		2015-04-14T15:25:29+0000
	Polska
	Monika Majsak-Białczyk; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




