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19.  272 350,00 43 928,14 16,1 

921 ｦ Kultura  

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego  

1 430 160,00 949 620,30 66,4 

20.  301 111,00 301 111,00 100,0 
926 ｦ Kultura 

fizyczna i sport  
696 816,00 692 429,14 99,4 

21.  23 303 594,00 22 025 182,87 94,5 OgóJem  24 693 802,00 22 337 046,65 90.5 

 

 

Informac–a o stanie zadJuwenia Gminy na 3ńŁ ń2 Ł2ŃńŃ r. 
 

Lp. 
Nazwa (powycz—a, 
kredyt) wierzyciele 

źadJuwenie  

na 31.12 

2010 r. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

raty raty raty raty raty raty 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
WFOS i GW 

Rzeszów (”“w) 
2 142 137,69 600 000,00 600 000,00 600 000,00 300 000,00 42 137,69  

2 
Bank  Gospodarstwa 

Krajowego 
1 625 000,00 500 000,00 500  000,00 500 000,00 125 000,00   

3 
Bank  S”óJdzielczy 
Jar“sJaw 

2 475 000,00 500 000,00 980 000,00 995 000,00    

4 
Bank S”óJdzielczy w 
Jar“sJawiu 

2 184 290,00 184 290,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

6 Razem 8 426 427,69 1 784 290,00 2 480 000,00 2 495 000,00 825 000,00 442 137,69 400 000,00 

 

 

 

2500 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II. 4131.2. 141.2011 

z dnia 7 listopada 2011 r. 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (tekst 
jedn“lity ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ, Nr 142Ł, ”“zŁ 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 i pkt 14,  

art. 20, art. 4 ust. 3 w związku z artŁ 28 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

”“zŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr XVIł212ł2011 Rady Miasta 
Tarnobrzeg z dnia 29 wrze`nia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ “siedla ｭM“krzyszówｬ w Tarnobrzegu. 

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Tarn“brzeg w dniu 29 wrze`nia 
2011 rŁ ”“djęJa uchwaJę Nr XVI/212/2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ “siedla ｭM“krzyszówｬ w Tarn“brzeguŁ 
UchwaJa ta w”JynęJa d“ “rganu nadz“ru w dniu 
10 paudziernika 2011 rŁ Organ nadz“ru “ceniając 
”rzedmi“t“wą uchwaJę ”“d kątem zg“dn“`ci  
z ”rawem stwierdziJ, we narusza ona przepisy art. 17 

pkt 12 i pkt 14 oraz art. 20 i art. 4 ust. 3 w związku 
z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 80, ”“zŁ 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł W st“sunku d“ tej 
uchwaJy “rgan nadz“ru ”rze”r“wadziJ szer“kie 
”“stę”“wanie wyja`niające, w trakcie któreg“ “rgan 
nadz“ru zająJ stan“wisk“, iw nie będzie m“wliwe 
d“k“nanie k“rekty tej uchwaJy ”“”rzez usunięcie ”rzez 
“rgan nadz“ru z “br“tu ”rawneg“ jej niektórych 
niezgodnych z zasadami s”“rządzania miejsc“wych 
”lanów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ za”isów, 
b“wiem ”rzedmi“t“wa uchwaJą naruszyJa ”rzede 
wszystkim w s”“sób ist“tny tryb s”“rządzania ”lanów 
miejscowych. 

Podstawowe znaczenie dla organu nadzoru przy 

”“dejm“waniu decyzji “ stwierdzeniu niewawn“`ci  
w caJ“`ci uchwaJy Nr XVIł212ł2011 w s”rawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ “siedla ｭM“krzyszówｬ w Tarn“brzegu 
miaJ fakt, we zgromadzona dokumentacja planistyczna 

jednoznacznie wskazuje na naruszenie art. 17 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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Z przeprowadzonej procedury planistycznej 

stosownie do art. 17 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, potwierdzonej 

”rzedJ“w“ną d“kumentacją ”rac ”lanistycznych, 
wynika iw ”r“jekt ”rzedmi“t“weg“ ”lanu byJ 
dwukr“tnie wykJadany d“ ”ubliczneg“ wgląduŁ P“ 
jednym jak i ”“ drugim wyJ“weniu w”JynęJy uwagi, 
które nie z“staJy uwzględni“ne ”rzez Prezydenta 
Miasta Tarn“brzegaŁ Nat“miast zaJącznik Nr 2 d“ 
”rzedmi“t“wej uchwaJy zawiera r“zstrzygnięcie Rady 
Miasta “ s”“s“bie r“z”atrzenia nieuwzględni“nych 
uwag, które w”JynęJy ale ”“ drugim wyJ“weniuŁ 
Stanowi to naruszenie art. 17 pkt 14 oraz  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 r. poz. 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

P“nadt“ “rgan nadz“ru ustaliJ na ”“dstawie 
wystą”ienia PaLstwa Wi“letty i źbigniewa CeliLskich, 
z dnia 6 ”audziernika 2011 r, iw zasadne jest 

p“dn“sz“ne ”rzez wywej wymieni“nych nied“”eJnienie 
”rzez Prezydenta Miasta Tarn“brzega “raz ”rzez Radę 
Miasta Tarnobrzeg merytorycznego ustosunkowania 

się d“ czę`ci uwagi zJ“w“nej ”rzez PaLstwa CeliLskichŁ 
W r“zstrzygnięciu uwagi znajduje się “desJanie d“ 
uzasadnienia w ”unkcie 1, który r“zstrzyga  
“ zasadn“`ci wyznacz“neg“ ciągu ”iesz“-jezdnego 

oznaczonego symbolem 7kxj, natomiast brak jest 

odniesienia do wnioskowanej zmiany przebiegu drogi 

6KDL w czę`ci za”r“jekt“wanej ”rzez dziaJkę  
nr ewidŁ 1125Ł Równ“cze`nie nalewy zauwawyć, 
we niezr“zumiaJe jest uzasadnienie nieuwzględnienia 
uwagi PaLstwa Barbary i Zbigniewa Mendala, zawarte 

w wierszu 3 w k“lumnie 8 zaJącznika Nr 2 
”rzedmi“t“wej uchwaJy, ”“niewaw “dn“si się d“ 
utrwal“nej zabud“wy wzdJuw dr“gi 2KŚL i 10KDD, 

nat“miast dr“gi te są ”“J“w“ne w znacznej “dlegJ“`ci 
“d ”rzedmi“t“weg“ terenu “raz jak wynika z ”“dkJadu 
ma”“weg“ d“ dr“gi 10KŚŚ ”rzylegają tereny 
niezabudowane. 

P“wywsze stan“wi st“s“wnie d“ artŁ 28 ustŁ 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ist“tne naruszenie trybu s”“rządzania 
”lanu “kre`l“neg“ w artŁ 17 ustawyŁ 

K“lejną kwestią stwierdz“ną ”rzez “rgan 
nadz“ru jest naruszenie zasad s”“rządzania ”lanu 
“kre`l“nych w artŁ 4 ustŁ 3 ustawyŁ W § 4 ust. 2 

”rzedmi“t“wej uchwaJy wyznacz“na z“staJa strefa 
“chr“nna “d terenów zamkniętych (KK), nat“miast  
z ”“z“staJych ustaleL ”lanu nie wynika z jakimi 
zakazami, ograniczeniami i dopuszczeniami  

w zag“s”“dar“waniu terenów jest związane jej 
ustanowienie i co podlega ochronie w tej strefie. 

Dodatkowo “rgan nadz“ru stwierdziJ  
w zakwesti“n“wanej uchwale nastę”ujące 
nie”rawidJ“w“`ci: 

– ”rzedJ“w“ny zaJącznik Nr 1 d“ uchwaJy nie 
z“staJ “”isany w s”“sób um“wliwiający 
jedn“znaczne jeg“ ”“wiązanie z tre`cią 
uchwaJy, której stan“wi integralną czę`ć ｦ brak 

oznaczenia numeru i dnia ”“djętej uchwaJy, 

– stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, 

stwierdzono brak potwierdzenia o pochodzeniu 

k“”ii ma”y, na której wyk“nany z“staJ rysunek 
”lanu z ”aLstw“weg“ zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

– “myJk“w“ w § 7 ust. 1 ”kt 1 litŁ d szer“k“`ć 
fr“ntów dziaJek “kre`l“n“ w metrach 
kwadratowych. 

K“lejna kwestia s”r“wadza się d“ faktu, iw  
z uwagi na nie ”rzedJ“wenie wraz z d“kumentacją ”rac 
planistycznych wyrysu i wypisu ze Studium 

uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ miasta Tarn“brzeg, niem“wliwe byJ“ 
zweryfik“wanie zg“dn“`ci ”rzyjętych w ”lanie zasad  
i warunków zag“s”“dar“wania z wytycznymi 
zawartymi w StudiumŁ Równ“cze`nie nalewy 
zauwawyć, we zg“dnie z zamieszcz“ną na rysunku 
”lanu “rientacją, wyk“naną ”rawd“”“d“bnie na k“”ii 
rysunku Studium, niezg“dne z kierunkami ”rzyjętymi 
w Studium jest przeznaczenie w planie terenu 

“znacz“neg“ symb“lem 95MN ”“d zabud“wę 
mieszkani“w“ usJug“wąŁ P“wywszą niezg“dn“`ć 
”“twierdza d“datk“w“ zJ“w“na d“ ”ierwszeg“ 
wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu uwaga PaLstwa 
Marzeny i Mariana Gudz, “raz jej r“zstrzygnięcie 
d“tyczące terenu “znacz“neg“ w studium symbolem 

25MN,U, ”rzylegająceg“ bez”“`redni“ d“ terenu 
95MN, 

W dokumentacji prac planistycznych 

stwierdz“n“ takwe brak ”“twierdzenia “ terminowym 

d“”eJnieniu ”rzez Prezydenta Miasta Tarn“brzeg 
wym“gów “kre`l“nych w art. 17 pkt 12 ww. ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zamieszczony wykaz wniesionych uwag wraz  

z wy”eJni“nymi k“lumnami d“tyczącymi 
r“zstrzygnięcia w sprawie ich rozpatrzenia zawiera 

adn“tację “ s”“rządzeniu zg“dnie z wwŁ artykuJem 
ustawy, jednak wąt”liw“`ć budzi brak innych 
”“twierdzeL “ d“k“naniu r“zstrzygnięcia w terminie 

nie dJuwszym niw 21 dni “d dnia u”Jywu terminu ich 
skJadania, jak t“ miaJ“ miejsce ”“ drugim wyJ“weniu, 

W ocenie organu nadzoru najprawdopodobniej 

te “”isane zastrzewenia będzie m“wna wyja`nić  
i uzu”eJnić, ale z uwagi na fakt ist“tneg“ naruszenia 
trybu ”rzy s”“rządzaniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

ｭM“krzyszówｬ w Tarn“brzegu, “”isaneg“ wywej, c“ 
wiąwe się z k“nieczn“`cią stwierdzenia niewawn“`ci 
Planu ｦ k“ryg“wanie ich na “becną chwilę (”“ 
wszczęciu ”“stę”“wania nadz“rczeg“) byJ“ 
nieuzasadnione bo i tak “rgan s”“rządzający ”r“jekt 
”lanu miejsc“weg“ będzie musiaJ ”“wtórzyć niektóre 
”r“cedury warunkujące ”“n“wne uchwalenie teg“ 
Planu. 

Mając na względzie wskazane ”rzez “rgan 
nadz“ru ist“tne naruszenie trybu  s”“rządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

“raz naruszenie zasad s”“rządzania ”lanu 
miejsc“weg“, nalewaJ“ zg“dnie z art. 91 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym “raz  
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z dys”“zycją artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

stwierdzić w caJ“`ci niewawn“`ć uchwaJy 
Nr XVI/212/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia  

29 wrze`nia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

“siedla ｭM“krzyszówｬ w Tarnobrzegu. 

 

Na r“zstrzygnięcie nadz“rcze sJuwy skarga do 

W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjneg“  
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w terminie  

30 dni od jego otrzymania. 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URźĘŚU 
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POROZUMIENIE 

BURMISTRZA GMINY DUKLA 

 z dnia 14 ”audziernika 2011 r. 

  
zawarte w dniu ń4 paudzierni—a 2Ńńń rŁ pomiędzy Gminą Śu—la 

reprezentowaną przez Burmistrza Gminy - Pana Mar—a Góra—a a Gminą Chor—ów—a 
reprezentowaną przez Wó–ta Gminy - Pana Andrzeja Konieckiego 

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego - prowadzenie 

_rodowis—owego Śomu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
§ 1. 1Ł Gmina Śukla “`wiadcza, we na jej 

terenie funkcj“nuje _r“d“wisk“wy Ś“m Sam“”“m“cy 
dla “sób z zaburzeniami ”sychicznymi, będący 
jedn“stką “rganizacyjną Gminy Śukla. 

2Ł Gmina Ch“rkówka “`wiadcza, we nie 
”r“wadzi _r“d“wisk“weg“ Ś“mu Sam“”“m“cyŁ 

3Ł Gmina Ch“rkówka ”“wierza Gminie Śukla 
realizację zadania tznŁ ”r“wadzenie _r“d“wisk“wego 

Ś“mu Sam“”“m“cy dla “sób z zaburzeniami 

”sychicznymi, które zamieszkują Gminę Ch“rkówka, 
a Gmina Śukla z“b“wiązuje się te “s“by kier“wać 
i z“rganiz“wać im ”“byt w ”r“wadz“nym _ŚS 
w ramach posiadanych w nim wolnych miejsc. 

4Ł Przedmi“tem ”“r“zumienia jest “kre`lenie 
praw i “b“wiązków str“n, trybu kier“wania i ”rzyjęcia 
d“ _r“d“wisk“weg“ Ś“mu Sam“”“m“cy “sób 
z Gminy Ch“rkówkaŁ 

§ 2. 1Ł Gmina Ch“rkówka ”“ uzyskaniu 
informacji od Gminy Dukla o wolnych miejscach 

w _r“d“wisk“wym Ś“mu Sam“”“m“cy w Cergowej 

gr“madzi niezbędną d“kumentację kandydata na 
uczestnika z wywiadem `r“d“wisk“wym i ”rzesyJa ją 
Gminie Dukla. 

2Ł Gmina Śukla ”“ “trzymaniu niezbędnych 
d“kumentów wydaje decyzję “ skierowaniu do 

_r“d“wiskowego Domu Samopomocy osobie 

ubiegającej się i decyzję “ “d”Jatn“`ciŁ 

3Ł Czynn“`ci wynikające z porozumienia 

o gromadzeniu dokumentacji Gminie Ch“rkówka 
wyk“nuje Gminny O`r“dek P“m“cy S”“Jecznej 
w Ch“rkówce, a czynn“`ci związane z wydawaniem 

decyzji Miejsko-Gminny O`r“dek P“m“cy S”“Jecznej 
w Dukli. 

4Ł Gmina Śukla nie będzie “trzymywać 
`r“dków finans“wych “d Gminy Ch“rkówka, gdyw na 
pokrycie k“sztów _r“d“wisk“wy Ś“m Sam“”“m“cy 
“trzymuje d“tację z budwetu PaLstwaŁ 

§ 3. 1Ł P“r“zumienie “b“wiązuje “d dnia  
14 ”audziernika 2011 rŁ 

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

nie“kre`l“ny z m“wliw“`cią trzymiesięczneg“ 
wypowiedzenia kawdej ze str“n na k“niec miesiąca 
kalendarzowego. 

3Ł Wszelkie zmiany m“gą być w”r“wadz“ne za 
”“m“cą aneksów w formie pisemnej. 

4Ł P“r“zumienie z“staJ“ s”“rządz“ne 
w czterech jedn“brzmiących egzem”larzach ”“ 
jednym dla kawdej ze stron oraz dwa egzemplarze 

celem “gJ“szeniaŁ 

5. Porozumienie ”“dlega “gJ“szeniu 
w Śzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 
Podkarpackiego. 

 

 

Burmistrz Gminy Dukla 

 

Mare— Góra— 

 

 

WÓJT GMINY CHORKÓWKA 

 

mgr inwŁ Andrze– Koniec—i 
 


