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źaJącznik do Porozumienia 

Prezydenta Miasta Przemy`la 

z dnia 2 maja 2011 r. 

 

 

Kal—ulac–a —osztów 
 

 

Nazwa usJugi (zadania) Liczba godzin Koszty 

Trzy programy profilaktyczne (2h/w 12 klasach)  24  30,00 zJ 1łh ｦ 720,00 zJ  

Świe wywiadówki ”rofilaktyczne dla rodziców 4 30,00 zJ 1łh ｦ 120,00 zJ 

Wynagrodzenie Pedagog - profilaktyk  200,00 zJ 

źes”óJ Interwencji Kryzysowej 45 31,00 zJ 1łh ｦ 1.395,00 

MateriaJy ”omocnicze (ulotki, broszury, ”lakaty)  65,00 zJ 

OgóJem  2Ł5ŃŃ,ŃŃ zJ 
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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II. 4131.2. 72 .2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ, Nr 142Ł, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz na podstawie art. 17 w związku z artŁ 28 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) 

STWIśRŚZAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Nr XIł140ł2011 Rady Miasta 
Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru usJug i ”rzemysJu w tym Tarnobrzeskiego 

Parku Technologicznego w rejonie ulic:  

AlŁ Warszawska, Batalionów ChJo”skich i Wędkarskiej 
na terenie miasta Tarnobrzega ｦ osiedle źakrzówŁ 

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Tarnobrzeg w dniu 26 maja  

2011 rŁ ”odjęJa uchwaJę Nr XIł140ł2011 w s”rawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru usJug i ”rzemysJu w tym Tarnobrzeskiego 
Parku Technologicznego w rejonie ulic:  

AlŁ Warszawska, Batalionów ChJo”skich i Wędkarskiej 
na terenie miasta Tarnobrzega ｦ osiedle źakrzówŁ 

UchwaJa ta w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 

3 czerwca 2011 rŁ Organ nadzoru oceniając 
”rzedmiotową uchwaJę ”od kątem zgodno`ci  
z ”rawem stwierdziJ, we narusza ona przepisy art. 17 

w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) W stosunku do tej 

uchwaJy organ nadzoru ”rze”rowadziJ szerokie 
”ostę”owanie wyja`niające, w trakcie którego organ 
nadzoru zająJ nastę”ujące stanowisko: 

Dokumentacja planistyczna jednoznacznie 

wskazuje na fakt, iw ustalone w Planie przeznaczenie 

niektórych terenów lub ich czę`ci zostaJo uchwalone 
bez ”rze”rowadzenia ”rocedury okre`lonej  
w cytŁ wywŁ artŁ 17 ustawy o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Poza granicami 

o”racowania kwestionowanego Planu okre`lonymi  

w uchwale Nr XVIII/221/2008 Rady Miasta 

Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do jego o”racowania znalazJy się 
bowiem tereny: 8WS, 4ś, 2K, oraz czę`ci terenów 
1źL, 4U, 2KŚL, KŚG, 1KŚŚ, 1KŚL, 1źP objęte 
granicami obowiązywania uchwalonego ”rzedmiotową 
uchwaJą PlanuŁ Bezs”ornie więc Rada Miasta 
Tarnobrzega objęJa Planem miejscowym tereny, 
których nie ujęJa w uchwale z dnia 28 lutego 2008 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu 
miejscowegoŁ Powywsza nies”ójno`ć stanowi 
stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym istotne naruszenie 

trybu s”orządzania  Planu okre`lonego w artŁ 17 
ustawy. 

Mając na względzie wskazane ”rzez organ 
nadzoru istotne naruszenie trybu s”orządzenia Planu 
nalewaJo zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym oraz z dys”ozycją  
art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - stwierdzić  
w caJo`ci niewawno`ć uchwaJy Nr XIł140ł2011 Rady 
Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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obszaru usJug i ”rzemysJu w tym Tarnobrzeskiego 
Parku Technologicznego w rejonie ulic:  

AlŁ Warszawska, Batalionów ChJo”skich i Wędkarskiej 
na terenie miasta Tarnobrzega ｦ osiedle źakrzówŁ 

 

 

 

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

30 dni od jego otrzymania. 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

ŚYRśKTOR GśNśRALNY URZĘŚU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


