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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Nr P.II. 4131.2. 147.2011 

z dnia 14 listopada 2011 r. 
 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(tj. ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ, Nr 142Ł, ”“zŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz art. 15 i art. 16 w związ—u z artŁ 28 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) i r“z”“rządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 

”“zŁ 1587) “raz r“z”“rządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

ｭźasad techni—i ”raw“dawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, 
poz. 908) 

 

STWIśRŚZAM NIśWAvNO_Ć 

 

uchwaJy Nr XII/72/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 

4 ”audzierni—a 2011 rŁ w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zarszyn w mie–sc“w“`ci Jaćmierz, P“sada 
Jaćmiers—a, Bawanów—a - Etap I. 

 

UZASADNIENIE  

 

Rada Gminy źarszyn w dniu 4 ”audzierni—a 
2011 rŁ ”“d–ęJa uchwaJę Nr XIIł72ł2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zarszyn w mie–sc“w“`ci 
Jaćmierz, P“sada Jaćmiers—a, Bawanówka - Etap I. 

UchwaJa ta w”JynęJa d“ “rganu nadz“ru w dniu 
14 ”audzierni—a 2011 rŁ Organ nadz“ru “cenia–ąc 
”rzedmi“t“wą uchwaJę ”“d —ątem zg“dn“`ci z”rawem 
stwierdziJ, we narusza ona przepisy art. 15 i art. 16 

w związ—u z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. UŁ Nr 80, ”“zŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), ”rze”isy 
r“z”“rządzenia Ministra Infrastru—tury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

”rze”isy R“z”“rządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w s”rawie ｭźasad techni—i 
”raw“dawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, ”“zŁ 908)Ł  

 

W st“sun—u d“ te– uchwaJy “rgan nadz“ru 
”rze”r“wadziJ ”“stę”“wanie wy–a`nia–ące - 

uwzględnia–ąc ”rzy tym wy–a`nienia zJ“w“ne ”rzez 
wó–ta Gminy źarszyn w dniu 9 list“”ada 2011 rŁ ｦ 

w tra—cie, —tóreg“ “rgan nadz“ru za–ąJ stan“wis—“, 
iw nie będzie m“wliwe d“—“nanie —“re—ty te– uchwaJy 
”“”rzez usunięcie ”rzez “rgan nadz“ru z “br“tu 
prawnego jej nie—tórych tyl—“ niezg“dnych z zasadami 
s”“rządzania mie–sc“wych ”lanów zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ za”isów, b“wiem ta—ie dziaJanie 
s”“w“d“waJ“by, w szczególn“`ci –eweli ch“dzi “ § 11 
i § 16 ”rzedmi“t“we– uchwaJy, ”“z“stawienie 

w obrocie sprzecznych ze s“bą i wy—lucza–ących się 
nawza–em za”isów ”lanuŁ 

 

W procedurze uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rada gminy musi 

—ier“wać się zasadami s”“rządzania ”lanu 
mie–sc“weg“, “—re`l“nymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 

w R“z”“rządzeniu Ministra Infrastru—tury z dnia 
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

Naruszenie zasad s”“rządzania ”lanu lub ist“tne 
naruszenie trybu ich s”“rządzania, ”“w“du–e 
niewawn“`ć uchwaJy rady gminy w caJ“`ci lub czę`ci, 
zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei 

r“z”“rządzenie cytŁ wywe– w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu 

zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “—re`la wym“gi 
d“tyczące st“s“wania standardów ”rzy za”isywaniu 
ustaleL ”r“–e—tu ”lanu “dn“szących się d“ czę`ci 
tekstowej planu jak i graficznej.  

 

Wszczyna–ąc ”“stę”owanie nadzorcze, organ 

nadz“ru zwróciJ ”rzede wszyst—im uwagę na fa—t, we 
nie—tóre za”isy zawarte w Planie są nie–asne, 
nies”ó–ne i budzą trudn“`ci inter”retacy–neŁ 
Podstawowe znaczenie dla organu nadzoru przy 

podejmowaniu decyzji o stwierdzeniu niewawn“`ci 

w caJ“`ci uchwaJy Nr XII/72/2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zarszyn w mie–sc“w“`ci 
Jaćmierz, P“sada Jaćmiers—a, Bawanów—a - Etap I 

miaJa tre`ć i ustalenia zawarte w § 11 ”—t 1 litŁ b “raz 
w § 16 ustŁ 3 ”—t 10 ”rzedmi“t“we– uchwaJyŁ 
Mian“wicie w ｭUstalenia Ogólnychｬ w § 11 znalazJ 
się za”is, iw ｭw za—resie zasad i warun—ów scalania 
i ”“dziaJu nieruch“m“`ci w “bszarze “b–ętym ”lanem 
ustala się dla zabud“wy miesz—ani“we– –edn“r“dzinne– 
w terenach MN minimalną szer“—“`ć fr“ntów 
n“w“wydziel“nych dziaJe—ｱ dla zabud“wy bliuniacze– 
ｦ 12 m i dla zabudowy szeregowej ｦ 8m. Natomiast 

w ｭUstaleniach szczegóJ“wychｬ w § 16 w ustŁ 3 
pkt 10 z“staJ zamieszcz“ny za”is, we 
w wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oznaczonej na Rysunku planu 

symb“lami 4 MN, 5 MN, 6MN i 7 MN w”r“wadza się 
zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, 

bliuniacze– i szereg“we–Ł P“między ”“wywszymi 
ustaleniami wystę”u–e nies”ó–n“`ć i s”rzeczn“`ć, c“ 
”“w“du–e niem“wliw“`ć st“s“wania tych za”isów 
PlanuŁ Ustalenia szczegóJ“we ”“winny —“n—retyz“wać 
ustalenia “gólne, a nie ”“z“stawać w st“sun—u d“ 
nich w —“nfli—cie i nawza–em się wy—luczaćŁ 
W“–ew“da nie ”“siada u”rawnieL d“ teg“ by 
decyd“wać za “rgan, —tóre ustalenia Planu winny 
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poz“stać “br“cie, gdyw “rgan nadz“ru w—r“czyJby 
w kompetencje Rady Gminy jako jedynego organu 

wJadneg“ d“ uchwalenia mie–sc“weg“ ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego. W swoich 

wy–a`nieniach z dnia 9 list“”ada 2011 rŁ wó–t Gminy 
źarszyn w”rawdzie ”rzyzna–e, we zasady ”“dziaJu dla 
terenów MN są “czywistą ”“myJ—ą bi“rąc ”“d uwagę 
w”r“wadz“ny za—az n“we– zabud“wy bliuniacze– 
i szereg“we– w terenach MN, –edna—we “rgan nadz“ru 
nie m“we inger“wać w ”rzy–ęte r“związania 
”lanistyczne i ”“z“stawiać tyl—“ nie—tóre ustalenia 

uchyla–ąc –edn“cze`nie inneŁ Ś“dat—“w“ ws—azu–ę, we 
—westi“n“wana uchwaJa, –a—“ a—t ”rawa mie–sc“weg“ 
”“dlega szczególnym ryg“r“m ”rawnym, ”“niewaw –e– 
regulac–e d“tyczą równych ”“dmi“tów, a w związ—u 
z tym za”isy uchwaJy będące– ta—im a—tem ”“winny 
być –edn“znaczne i nie ”“winny budzić wadnych 
wąt”liw“`ciŁ Wymóg –asneg“, ”recyzy–neg“ 
f“rmuJ“wania ustaleL ”lanu –est w ”ewnym sensie 
realizac–ą ”raw i w“ln“`ci “bywatels—ichŁ źa”isy 
zawarte w Planie ”“winny być więc d“—Jadne, –asne 
i czytelne i winny wypeJniać źasady techni—i 
”raw“dawcze– (§ 4, § 5 i § 6 źasadｱ), a zapisy 

narusza–ące te źasady nie m“gą zna–d“wać się “br“cie 
”rawnymŁ UchwaJy te ”“dlega–ą “gJ“szeniu 
w Śzienni—u Urzęd“wym W“–ewództwa i –est t“ 
d“dat—“wa ”rzesJan—a stwarza–ąca wymóg czyteln“`ci 

i –asn“`ci w za”isach ”lanów mie–sc“wychŁ  
 

Odn“sząc się c“ d“ innych —westi“n“wanych 
za”isów ”lanu “rgan nadz“ru uznaJ w `lad za 
wy–a`nieniami wó–ta gminy źarszyn za “czywistą 
“myJ—ę bJędnie ws—azaną na rysun—u ”lanu s—alę 
1:2000, —tóra byJa niezg“dna ze s—alą —“”ii ma”y 
zasadnicze– ”“zys—ane– z ”aLstw“weg“ zas“bu 
ge“dezy–n“ —art“graficzneg“Ł Organ nadz“ru zauwawa 
równiew, we w ”lanie mie–sc“wym znalazJ“ się —il—a 
ustaleL, —tóre w”rawdzie nie narusza–ą w s”“sób 
–edn“znaczny zasad s”“rządzania ”lanu mie–scowego 

“—re`l“nych w ustawie i r“z”“rządzeniu 
wy—“nawczym d“ ustawy, –a——“lwie— m“gą “ne 
budzić wąt”liw“`ci inter”retacy–neŁ W związ—u 
z ”“wywszym “rgan nadz“ru ws—azu–e ”“niwe– te 
nie”rawidJ“w“`ci, aby w ”rzyszJ“`ci w ”r“cedurze 
uchwalania planu miejscoweg“ uni—ać ta—ich 
niewJa`ciwych ustaleLŁ  

 

NiewJa`ciwe –est ustalenie zawarte w § 9 ”—t 2 
litŁ d, —tóre na—Jada “b“wiąze— wy—“nania 
ｭ“`wietlenia wedJug caJ“`ci“weg“ ”r“–e—tuｬŁ źa”is 
ta—i wy—racza ”“za d“”uszczalny za—res ustaleL ”lanu 
“—re`l“ny w artŁ 15 ustawy o planowaniu 

i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym, ”“niewaw t“ 
w ”lanie nalewy ustalić zasady zag“s”“dar“wania 
i cech zabud“wy ”“”rzez “—re`lenie na—azów, 
za—azów, d“”uszczeL i “graniczeL 
w zag“s”“dar“waniu terenów zg“dnie z § 4 

R“z”“rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ (ŚzŁ UŁ Nr 164, ”“zŁ 1587)Ł źauwawa 
się ”“nadt“, ze rada gminy nie m“we uzalewniać 
st“s“wania ustaleL ”lanu “d wy—“nania “—re`l“nych 

czynn“`ci lub uzys—ania d“dat—“wych d“—umentów 
czy “”rac“waLŁ Nie s”“sób się zg“dzić 
z wy–a`nieniami wó–ta w tym za—resie, ”“niewaw 
nalewaJ“ ws—azać na uwarun—“wania, –a—im ”“winn“ 
“d”“wiadać “`wietlenie na tym terenie, a nie tyl—“ 
ustalić ｭna—az wy—“nania “`wietlenia wedJug 
caJ“`ci“weg“ ”r“–e—tuｬŁ   

 

NiewJa`ciwe są równiew ustalenia zawarte 
w § 7 ”—t 8 litŁ b i § 12 ”—t 2 litŁ aŁ ”“niewaw ustala–ą 
s”“sób realizac–i inwestyc–i w czasie, c“ narusza artŁ 
15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennymŁ Ś“dat—“w“ ws—azu–e się, we rada 
gminy nie ma —“m”etenc–i d“ ustalenia —“le–n“`ci 
dziaJaL bud“wlanych w ”lanie mie–sc“wymŁ  

 

Te dwa “statnie uchybienia nie ma–ą chara—teru 
istotnego naruszenia prawa, co organ nadzoru 

”“d—re`liJ wywe– - –edna—we ma–ą ”“`redni w”Jyw na 
—westi“n“wanie “ceniane– uchwaJy, z tych względów, 
we w ”rzedmi“t“wym Planie “rgan nadz“ru stwierdziJ 
”rzede wszyst—im naruszenie ”rawa ma–ące chara—ter 
rawący, w r“zumieniu n“rmy wyni—a–ące– z artŁ 28 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

 

Ma–ąc na względzie ws—azane ”rzez “rgan 
nadzoru istotne naruszenia prawa w zapisach Planu 

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

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym “raz 
z dyspozyc–ą artŁ 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

stwierdzić w caJ“`ci niewawn“`ć uchwaJy 
Nr XII/72/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 

4 ”audzierni—a 2011 rŁ w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zarszyn w mie–sc“w“`ci Jaćmierz, P“sada 
Jaćmiers—a, Bawanów—a - Etap I. 

 

Na r“zstrzygnięcie nadz“rcze sJuwy s—arga d“ 
W“–ewódz—ieg“ Sądu Administracy–neg“ 
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 

30 dni od jego otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URZĘŚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


