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Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/83/2011

Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.-
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu rozstrzyga, 
co następuje: 

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych 
w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, 
w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, po-
ciąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie 
realizacji zadań własnych.

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji 
zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budo-
wy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są 
niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego 
zagospodarowania terenu objętego planem, będą 
finansowane ze środków:

1. dochodów publicznych gminy – podatków, 
według planowanej realizacji inwestycji, ujętych 
w poszczególnych latach w budżecie gminy.

2. publicznych, pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.

3. wynikających z porozumień, w ramach part-
nerstwa prywatno – publicznego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IF/III/0911/9/11
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 6 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gmi-
ny Porąbka Nr VII/46/2011 z dnia 30 maja 2011r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
obejmującego tereny położone w rejonie ulicy 
Mała Puszcza w sołectwie Porąbka w części okre-
ślonej w § 4 ust. 2 lit. a.

Uzasadnienie 

Rada Gminy Porąbka w dniu 30 maja 2011 r. pod-
jęła uchwałę Nr VII/46/2011 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania obejmującego tereny 
położone w rejonie ulicy Mała Puszcza w sołec-
twie Porąbka. Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 717 ze zm. – zwanej dalej: ustawą) Wójt 
Gminy Porąbka, pismem z dnia 06.06.2011r. nr 
OR-III.150.29.2011, przekazał organowi nadzoru 
wymienioną na wstępie uchwałę wraz z załącznika-
mi oraz dokumentacją prac planistycznych w celu 
zbadania ich zgodności z przepisami prawnymi.

W toku badania legalności przedmiotowej 
uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona 
podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt. 9
ustawy.

W ustaleniach § 4 ust. 2 lit. a przedmiotowej 

uchwały Rada Gminy Porąbka przekroczyła swoje 
kompetencje poprzez nałożenie na inwestorów 
obowiązku – „dla terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem graficznym – nakaz sporządzenia 
wymaganej przepisami dokumentacji dla usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (uwzględniającej w/w zagro-
żenie)”, który nie wynika z przepisów art. 15 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Rada gminy związana jest granicami przedmioto-
wymi zakresu planu wyznaczonymi przez ustawę, 
co oznacza, iż samodzielnie może określać treść 
regulacji objętej planem miejscowym wyłącznie 
w granicach upoważnienia zawartego w art. 15 
powyższej ustawy. W przywołanych powyżej usta-
leniach § 4 ust. 2 lit. a przedmiotowej uchwały Rada 
Gminy Porąbka adresuje do inwestorów obowiązek 
wynikający z przepisu art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy, 
zgodnie z którym w planie miejscowym określa się 
obowiązkowo szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy. Zgodnie z wyrokiem WSA 
w Krakowie o sygnaturze II SA/Kr 224/08, treść 
cytowanego zapisu przedmiotowej uchwały pozo-
staje w sprzeczności z obowiązującym porządkiem 
prawnym, w szczególności z art. 4 ust. 1 oraz art. 
15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zgodnie bowiem z przywołanymi 
normami w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego następuje: ustalenie przeznaczenia 
terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publiczne-
go oraz określenie sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy. Zaś w art. 15 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w sposób enumeratywny wymienia się materię 
podlegającą regulacji w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Powyższe ustalenia 
wykraczają poza uprawnienia określone w przyto-
czonych powyżej przepisach, nakładając dodatkowe 
wymogi, wykraczające poza powszechnie obo-
wiązujące prawo i dopuszczające odstępstwa od 
ustaleń planu. Rada gminy nie posiada kompetencji 
do dowolnej interpretacji i rozszerzającego stano-
wienia norm kompetencyjnych. Niedopuszczalne 
jest więc takie działanie rady gminy, które prowa-
dzi do zamieszczenia w treści planu miejscowego 
przepisów uzależniających podejmowanie kwestio-
nowanych czynności od przyszłych uzgodnień i na 

warunkach określonych przez inne organy w odnie-
sieniu do obszaru objętego planem miejscowym. 

W przypadku naruszenia zasad sporządzania 
planu miejscowego, ustawodawca nie wymaga, 
aby przedmiotowe naruszenie miało charakter 
istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporzą-
dzania planu miejscowego powinno skutkować 
stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub 
części.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nie-
ważności uchwały w części określonej w sentencji 
rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje 
prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem 
organu nadzoru – Wojewody Śląskiego, w terminie 
30 dni od jego doręczenia.

Wojewoda Śląski 
Zygmunt Łukaszczyk
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OGŁOSZENIE
STAROSTY MYSZKOWSKIEGO

z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członków 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
25 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) oraz art. 44b i 44c pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 127, 
poz. 721) oraz § 9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu 
działania wojewódzkich i powiatowych społecz-
nych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) ogłaszam: 

1) możliwość zgłaszania kandydatur na człon-
ka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Myszkowie przez organi-
zację pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego stopnia po-
wiatowego i gminnego funkcjonujących w obrębie 
Powiatu Myszkowskiego.

2) Termin nadsyłania kandydatur do Starostwa 
Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, upły-
wa z dniem 31 sierpnia 2011 r.

z up. Starosty
Wicestarosta  

Jan Kieras
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