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ustawowych, co stanowi istotne naruszenie 

obowiązujących ”rze”isów ”rawa, a to  
w szczególno`ci ”rze”isu artŁ 4, 15 ustŁ 2 ”kt 1,  
17 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

wskazanych wywej ”rze”isów roz”orządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

ź tych względów stosownie do ”rze”isu artŁ 28 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym orzeczono jak w sentencji. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A za 

”o`rednictwem Wojewody Podkar”ackiego w terminie 
30 dni od daty jego otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URZĘŚU 
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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II. 4131.2.105.2011 

z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

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

z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ  
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. art. 14, 

15 ust. 2 pkt 6, 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

§ 4 ”kt 6 roz”orządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

STWIERDZAM NIEWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Gminy Radymno Nr IXł39ł2011 
z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego 

ｭA-MIYNY-KORCZOWA o nazwie A-MIYNY-

KORCZOWA-I źMIANAｬ, dla terenu ”oJowonego  
w gminie Radymno 

UZASADNIENIE  

W dniu 20 lipca 2011r. Wojewoda Podkarpacki 

otrzymaJ uchwaJę Rady Gminy w Radymnie  
Nr IX/39/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭA-MIYNY-KORCZOWA o nazwie  

A-MIYNY-KORCZOWA-I źMIANAｬ, dla terenu 
”oJowonego w gminie RadymnoŁ 

W ”odstawie ”rawnej ”rzedmiotowej uchwaJy 
”owoJano artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy o samorządzie 
gminnym i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

W zaJączniku Nr 1 do uchwaJy Rada Gminy 
uchwaliJa rysunek ”lanu, a w zaJączniku Nr 2 - 

rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasady ich finansowania. 

Przede wszystkim nalewy ”odkre`lić, iw  
w procedurze uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany rada 

gminy musi kierować się zasadami s”orządzania ”lanu 
miejscowego, okre`lonymi w ustawie z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

w roz”orządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

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

dalej ｭroz”orządzeniemｬŁ 

Naruszenie zasad s”orządzania ”lanu lub istotne 
naruszenie trybu ich s”orządzania, ”owoduje 
niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub czę`ci 
zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 6 w/w 

ustawy w ”lanie miejscowym okre`la się 
obowiązkowo ”arametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki 
intensywno`ci zabudowyŁ 

Z kolei roz”orządzenie ”rzewiduje wymogi 
dotyczące stosowania standardów ”rzy za”isywaniu 
ustaleL ”rojektu ”lanu odnoszących się do czę`ci 
tekstowej i graficznej planu. 

Stosownie do § 4 ”kt 6 roz”orządzenia 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

musi zawierać ustalenia dotyczące ”arametrów 

i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagos”odarowania terenu, w szczególno`ci okre`lenie 
linii zabudowy, wielko`ci ”owierzchni zabudowy  
w stosunku do ”owierzchni dziaJki lub terenu, a takwe 
gabarytów i wysoko`ci ”rojektowanej zabudowy oraz 
geometrii dachu. 

W miejscowym ”lanie uchwalonym ”rzez Radę 
Gminy w Radymnie dla terenów wskazanych ”od 
zabudowę (4UT, 11UC) nie okre`lono jakichkolwiek 
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”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, natomiast dla terenu 

1UT brak jest okre`lenia gabarytów i wysoko`ci 
projektowanej zabudowy, co jest wymagane 

stosownie do § 4 ”kt 6 roz”orządzeniaŁ 

Nie”rawidJowe jest ustalenie zawarte  
w § 3 ustŁ 3 ”kt 6 uchwaJy, gdyw w”rowadza zmiany 
do wszystkich terenów oznaczonych symbolem Włź, 
natomiast jest to mowliwe tylko w zakresie objętym 
uchwaJą o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia zmiany 
planu, co stanowi istotne naruszenie trybu 

s”orządzenia ”lanuŁ W my`l bowiem artŁ 14 ustŁ 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia 

terenów, w tym dla inwestycji celu ”ublicznego, oraz 
okre`lenia s”osobów ich zagos”odarowania  
i zabudowy rada gminy ”odejmuje uchwaJę  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast ust. 2 

stanowi, iw integralną czę`cią uchwaJy, o której mowa 
w ustŁ 1, jest zaJącznik graficzny ”rzedstawiający 
granice obszaru objętego ”rojektem ”lanuŁ Stąd 
wskazanie ”rzez Radę Gminy Radymno w uchwale  
z dnia 24 lutego 2010r. Nr XXXV/12/2010  

o ”rzystą”ieniu do ｭs”orządzenia czę`ciowej zmiany 
m”z” ｭA-MIYNY-KORCźOWAｬ do jakiego terenu 
zamierza ona ”odjąć dziaJania ”lanistyczne jest 
wiąwące dla Rady na eta”ie uchwalenia zmiany 
przedmiotowego planu. 

Ponadto w uchwale zauwawam nastę”ujące 
nie”rawidJowo`ci: 

1) w ”odstawie ”rawnej uchwaJy brak jest 
przepisu art. 27 ustawy o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, który 
jednoznacznie okre`la rodzaj uchwaJy (tym 
bardziej, iw nazwa ”lanu niejednoznacznie 
rozstrzyga o jej charakterze), oraz wJa`ciwym 
wydaje się ”owoJanie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 
ustawy o samorządzie gminnym, zamiast  
art. 18 ust. 2 pkt 5, 

2) nie”rawidJowe są za”isy zawarte w § 1 
uchwaJy, gdyw odnoszą się do ｭ”lanuｬ 
natomiast z tre`ci uchwaJy oraz z zaJącznika 

graficznego wynika, iw ”rzedmiotowa uchwaJa 
dotyczy zmiany planu, 

3) niewJa`ciwie zostaJy okre`lone zmiany zawarte 
w § 3 ustŁ 3 ”kt 3, 4, 5 i 6 uchwaJy, gdyw nie 
są s”ójne z tre`cią uchwaJy z dnia 28 sier”nia 
2002r. Nr XLII/71/02. 

Reasumując, nalewy stwierdzić, iw 
”rzedmiotowa uchwaJa nie od”owiada wymogom 
okre`lonym w ustawie o ”lanowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  

w roz”orządzenia wynikającym z § 4 ”kt 6 w zakresie 
dotyczącym zasad s”orządzenia ”lanu, jak równiew  
w czę`ci w zakresie trybu jej s”orządzenia. 

Wobec ”owywszego, nalewy uznać, iw Rada 
Gminy w Radymnie, ”odejmując uchwaJę  
Nr IX/39/2011 w sprawie uchwalenia Miejscowego 

Planu źagos”odarowania ”rzestrzennego ｭA-MIYNY-

KORCZOWA o nazwie A-MIYNY-KORCZOWA-I 

źMIANAｬ, dla terenu ”oJowonego w gminie Radymno, 

nie wykonaJa naJowonych na nią obowiązków 
ustawowych, co stanowi istotne naruszenie 

obowiązujących ”rze”isów ”rawa, a to  
w szczególno`ci ”rze”isu artŁ artŁ 14, 15 ustŁ 2 ”kt 6, 
dlatego tew stosownie do artŁ 28 ustŁ 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

nalewaJo stwierdzić jej niewawno`ćŁ 

ź tych tew względów orzeczono jak  
w sentencji. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A za 

”o`rednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 

30 dni od daty jego otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URZĘŚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


