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2000 r. o ogJaszaniu a—tów normatywnych 
i nie—tórych innych a—tów ”rawnych (ŚzŁ UŁ Nr 62, 
poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499). 

W `wietle artŁ 403 ustŁ 2 ustawy Prawo 

ochrony `rodowis—a do zadaL wJasnych gmin nalewy 
finansowanie ochrony `rodowis—a i gospodarki wodnej 

w za—resie o—re`lonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 

8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wyso—o`ci 
nie mnie–sze– niw —wota w”Jywów z tytuJu o”Jat i kar, 

o —tórych mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących 
dochody budwetów gmin, ”omniejszona o nadwyw—ę 
z tytuJu tych dochodów ”rze—azywaną do 
wo–ewódz—ich funduszyŁ źgodnie z ust. 4 cytowanego 

”rze”isu finansowanie ochrony `rodowis—a 
i gos”odar—i wodne– mowe ”olegać na udzielaniu 
dotacji celowej w rozumieniu ”rze”isów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budwetu 
gminy lub budwetu ”owiatu na finansowanie lub 
dofinansowanie —osztów inwestyc–i: 

1) ”odmiotów niezaliczonych do se—tora finansów 
publicznych, w szczególno`ci: osób fizycznych, 
ws”ólnot miesz—aniowych, osób ”rawnych 

i ”rzedsiębiorców; 

2) –ednoste— se—tora finansów ”ublicznych 
będących gminnymi lub ”owiatowymi osobami 
prawnymi. 

Odpowiednio do dyspozycji art. 403  

ust. 5 cytowanej ustawy zasady udzielania dotacji 

celowe–, obe–mu–ące w szczególno`ci —ryteria wyboru 

inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz 

tryb ”ostę”owania w sprawie udzielania dotacji 

i s”osób –e– rozliczania o—re`la od”owiednio rada 
gminy w drodze uchwaJyŁ 

Jak wynika z ”owoJanego wcze`nie– ”rze”isu 
celem dotac–i –est ”o—rycie —osztów inwestycji 

związanych z budową ”rzydomowych oczyszczalni 
`cie—ów ”odmiotów u”rawnionych ｦ osób fizycznychŁ 

Organ stanowiący —orzysta–ąc 
z ”rzysJugu–ącego mu ”rawa do o—re`lenia zasad 
udzielania dotac–i o—re`liJ wymagania formalne 
”olega–ące między innymi na ”rzedJoweniu ”rzez 
Inwestora do—umentów ”otwierdza–ących między 
innymi (§ 6 ust.1 pkt 2 uchwaJy), we ｭnie ”osiada 
zalegJo`ci z tytuJu ”odat—ów, o”Jat i innych nalewno`ci 
względem Gminy RymanówｬŁ 

Wywe– wymieniony do—ument dotyczy realizac–i 
obowiąz—ów niezwiązanych z inwestyc–ą ”olega–ącą 
na budowie ”rzydomowych oczyszczalni `cie—ówŁ 
SformuJowanie ta—iego wymagania formalnego 
wniosku o dotac–ę na budowę ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ów i uzalewnienie od –ego s”eJnienia 
”rzez wnios—odawcę mowliwo`ci uzys—ania dotacji 

z budwetu gminy, ogranicza ”rawo równego 
tra—towania ”odmiotów ze względu na istotne cechy 
związane z celem udzielenia dotacji. Zdaniem 

Kolegium obowiąze— ”rzed—Jadania wymienionego 
do—umentu ”rzez osoby ubiega–ące się o dotac–ę 
wykracza poza zakres kompetencji organu 

stanowiącego –ednost—i samorządu terytorialnego do 
—sztaJtowania za—resu ”rzedmiotowego uchwaJy 
w sprawie zasad udzielania dotacji z budwetu Gminy 
Rymanów do —osztów budowy ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ówŁ 

Rada Mie–s—a regulu–ąc ”ostę”owanie 
dotyczące zwrotu dotac–i ”rzez Komis–ę (§ 10 ustŁ4 
uchwaJy), równiew wy—roczyJa ”oza za—res 
—om”etenc–i organu stanowiącego –ednost—i 
samorządu terytorialnego do —sztaJtowania za—resu 
”rzedmiotowego uchwaJy w sprawie zasad udzielania 

dotacji do kosztów budowy ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ówŁ 

W zakresie regulacji zawartej w § 10 ustŁ4 
uchwaJy, dotyczące– zwrotu dotac–i w kwocie 

stanowiące– wyso—o`ć dotac–i ”owię—szone– o odsetki 

ustawowe liczone od dnia wy”Jaty dotac–i, –est ona 
niezgodna z postanowieniami art. 251 ust.5 ustawy 

o finansach publicznych. Wynika z niego, we odset—i 
nalicza się w wyso—o`ci o—re`lone– –a— dla zalegJo`ci 
podatkowych. 

Ma–ąc na względzie ”owywsze Kolegium Izby 
orze—Jo –a— w sentencji. 

Na ”owywszą uchwaJę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ”rzysJugu–e Radzie 
Miejskiej w Rymanowie prawo wniesienia skargi do 

Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego 
w RzeszowieŁ S—argę wnosi się za ”o`rednictwem 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia ninie–sze– 
uchwaJyŁ 

 

PREZES 

 

dr źbigniew KŁ Wójcik 
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

P.II. 4131.2.157.2011 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

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

z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. art. 14, 

17, 27, 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), oraz § 57 w zwŁ z § 143 
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roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

20 czerwca 2002rŁ w s”rawie ｭźasad techni—i 
prawodawcze–ｬ (ŚzŁ UŁ Nr 100, ”ozŁ 908)Ł 

STWIśRŚźAM NIśWAvNO_Ć 

uchwaJy Rady Gminy w Radymnie  
Nr XIII/81/2011 z dnia 28 ”audzierni—a 2011rŁ  
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ｭA-MIŹNŹ-

KORCźOWA o nazwie ｭA-MIŹNŹ-KORCZOWA- 

I zmianaｬ, dla terenu ”oJowonego w gminie Radymno 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 4 listopada 2011r. Wojewoda 

Pod—ar”ac—i otrzymaJ uchwaJę Rady Gminy  
w Radymnie Nr XIII/81/2011 w sprawie uchwalenia 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ｭA-MIŹNŹ-KORCZOWA o nazwie  

ｭA-MIŹNŹ-KORCZOWA-I zmianaｬ, dla terenu 
”oJowonego w gminie RadymnoŁ W ”odstawie ”rawne– 
uchwaJy ”owoJano artŁ 18 ustŁ 2 ”—t 15 ustawy  
o samorządzie gminnym, artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u  
z art. 27 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
W zaJączni—u Nr 1 do uchwaJy Rada Gminy uchwaliJa 
rysune— ”lanu, a w zaJączni—u Nr 2 - rozstrzygnięcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŁ 

W ”ierwsze– —ole–no`ci nalewy ”od—re`lić, iw  
w procedurze uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rada gminy musi 

—ierować się zasadami s”orządzania ”lanu 
mie–scowego, o—re`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 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”orządzania ”lanu lub istotne 
naruszenie trybu ich s”orządzania, ”owodu–e 
niewawno`ć uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub czę`ci 
w my`l artŁ 28 ustŁ 1 ustawy o ”lanowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym zwanej dalej 

ｭustawąｬŁ 

Zgodnie z przepisem art. 27 zmiana studium lub 

”lanu mie–scowego nastę”u–e w ta—im trybie, w –a—im 
są one uchwalaneŁ Tryb uchwalenia mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego uregulowano 

w artŁ 14 i nastę”nych ustawyŁ Oznacza to, we 
–a—a—olwie— zmiana mie–scowego ”lanu, nie mowe być 
do—onana z ”ominięciem trybu ”rzewidzianego  
w ustawie. Stosownie do przepisu art. 14 ust. 1 

ustawy uchwaJą roz”oczyna–ącą ”rocedurę uchwalania 
”lanu mie–scowego –est uchwaJa o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia mie–scowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennegoŁ Uwzględnia–ąc tre`ć artŁ 27 ustawy 
nalewy zatem ”rzy–ąć, we uchwaJą roz”oczyna–ącą 
”rocedurę uchwalania zmiany ”lanu miejscowego jest 

analogicznie uchwaJa o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Rada Gminy ”ode–mu–ąc zatem ”rzedmiotową 
uchwaJę byJa zobligowana uwzględnić za—res  
zmiany ”lanu, —tóry zostaJ o—re`lony w uchwale  

z dnia 24 lutego 2010rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia czę`ciowe– zmiany Mie–scowego  
Planu źagos”odarowania Przestrzennego ｭA-MIŹNŹ-

KORCźOWAｬ (ŁŁŁŁŁŁ)Ł Obszar ob–ęty zmianą ”lanu 
zostaJ oznaczony na zaJączni—u graficznym do włw 
uchwaJyŁ W związ—u z ”owywszym ustalenia zawarte 
w § 3 ustŁ 3 ”—t 3, 4 i 5 uchwaJy Nr XIIIł81ł2011, 
—tóre w”rowadza–ą zmiany do wię—szo`ci terenów 
ws—azanych ”od zabudowę w ”lanie uchwalonym  
w 2002rŁ, nie mogą być ”rzedmiotem uchwalenia 
zmiany planu, co stanowi istotne naruszenie trybu 

s”orządzenia ”lanuŁ Ponadto zawiadomienia oraz 
obwieszczenia dotyczące zmiany ”lanu wymagane na 
”odstawie artŁ 17 ustawy, dotyczyJy tyl—o terenu 
ob–ętego uchwaJą o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
zmiany mpzp. 

Reasumu–ąc, nalewy stwierdzić, we za”isy  
§ 3 ustŁ 3 ”—t 3, 4 i 5 uchwaJy dotyczą terenów 
nieob–ętych uchwaJą z 2010rŁ o ”rzystą”ieniu 
s”orządzenia zmiany m”z”, w odniesieniu do —tórych 
nie byJa ”rze”rowadzona ”rocedura o—re`lona  
w ustawie, co oznacza, iw organy, ani osoby ”rywatne 
nie miaJy mowliwo`ci s—Jadania wnios—ów do 
”rzedmiotowe– zmiany do Wó–ta GminyŁ  

Śodat—owo organ nadzoru ”ragnie ”od—re`lić, 
we ”rzedmiotowa uchwaJa –est a—tem ”rawa 
mie–scowego, wiąwącym zarówno organy 
samorządowe, rządowe –a— i osoby fizyczne i ”rawneŁ 
Potra—towanie ”lanów mie–scowych w —ategoriach 
a—tu ”rawa mie–scowego ”ociąga za sobą obowiąze— 
stosowania reguJ ogJaszania a—tów normatywnych,  
a ”rzede wszyst—im obowiąze— stosowania zasad 
techni—i ”rawodawcze– w za—resie o—re`lonym 
”rze”isami roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów  
w s”rawie ｭźasad techni—i ”rawodawcze–ｬ (ŚzŁ  
U. Nr 100, poz. 908). 

Zdaniem organu nadzoru ustalenie zawarte  

w § 3 ustŁ ”—t 4 uchwaJy odnosi się do ”od”un—tu 
(litery?), —tóry ”rzy formuJowaniu –ednolitego te—stu 
planu z 2002r. nie będzie stanowiJ —ontynuac–i 
istnie–ących ”od”un—tów (liter?) w tre`ci § 5 ustŁ 1 
”—t 2 uchwaJy z 2002rŁ, co stanowi naruszenie 
”rze”isów roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów  
w s”rawie ｭźasad techni—i ”rawodawcze–ｬ,  
w szczególno`ci § 57 (RozdziaJ 7 ŚziaJu I ”nŁ 
ｭOznaczanie ”rze”isów ustawy i ich systematyzac–aｬ), 
—tóry na ”odstawie § 143 roz”orządzenia ma 
zastosowanie ”rzy redagowaniu a—tów ”rawa 
mie–scowego tworzonych ”rzez –ednost—i samorządu 
terytorialnego. 

W my`l § 57 ustŁ 3 ”un—t oznacza się cyfrą 
arabs—ą z nawiasem z ”rawe– strony, z zachowaniem 
ciągJo`ci numerac–i w obrębie danego arty—uJu albo 
ustę”u, a ”rzy ”owoJywaniu - s—rótem "”—t" bez 
względu na liczbę i ”rzy”ade— oraz cyfrą arabs—ą bez 
nawiasuŁ Kawdy ”un—t —oLczy się `redni—iem, a ostatni 
kro”—ą, chyba we wyliczenie —oLczy się czę`cią 
ws”ólną odnoszącą się do wszyst—ich ”un—tówŁ  
W ta—im ”rzy”ad—u —ro”—ę stawia się ”o czę`ci 
ws”ólne–Ł ź —olei ustŁ 4 mówi, iw wyliczenie w obrębie 
”un—tów (tzwŁ litery) oznacza się maJymi literami 
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alfabetu JaciLs—iego, z wyJączeniem liter wJa`ciwych 
tyl—o –ęzy—owi ”ols—iemu (ą, ć, ę, J, L, ó, `, w, u),  
z nawiasem z ”rawe– strony, z zachowaniem ciągJo`ci 
alfabetyczne– w obrębie ”un—tu, a ”rzy ”owoJywaniu - 
s—rótem ｭlitŁｬ bez względu na liczbę i ”rzy”ade— oraz 
literą alfabetu JaciLs—iego bez nawiasuŁ Kawdą literę 
—oLczy się ”rzecin—iem, a ostatnią `redni—iem albo 
—ro”—ą, chyba we wyliczenie —oLczy się czę`cią 
ws”ólną odnoszącą się do wszyst—ich literŁ W ta—im 
”rzy”ad—u `redni— albo —ro”—ę stawia się ”o czę`ci 
wspólne–Ł 

Regulac–e zawarte w ”lanie winny być zatem 
zredagowane ta—, aby do—Jadnie i w s”osób 
zrozumiaJy dla adresatów zawartych w nich norm 
wyrawaJy intenc–e ”rawodawcy, w tym ”rzy”ad—u 
organu stanowiącego –a—im –est Rada GminyŁ Ma to 
istotne znaczenie nie tyl—o dla zrozumienia ustaleL 
”lanu, ale równiew dla –ego inter”retac–i, zwJaszcza dla 
organów administrac–i samorządowe– wyda–ących 
”ozwolenia na budowęŁ 

Ponadto w uchwale zauwawam nastę”u–ące 
nie”rawidJowo`ci: 

1) nie”rawidJowe są za”isy zawarte  
w § 1 ustŁ 5 uchwaJy, gdyw odnoszą się do 
ｭ”lanuｬ natomiast z tre`ci uchwaJy oraz  
z zaJączni—a graficznego wyni—a, iw 
”rzedmiotowa uchwaJa dotyczy zmiany ”lanu,  

2) niewJa`ciwie zostaJa o—re`lona nazwa ”lanu 
na rysun—u ”lanu (nalewy do”rowadzić do 
zgodno`ci ”omiędzy tre`cią uchwaJy  

a rysun—iem, —tóry stanowi integralna czę`ć 
uchwaJy) oraz s—orygować legendę zna–du–ącą 
się na rysun—u ”lanuŁ 

Ma–ąc ”owywsze na uwadze, nalewy uznać,  
iw Rada Gminy w Radymnie, ”ode–mu–ąc uchwaJę  
Nr XIII/81/2011 w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

ｭA-MIŹNŹ-KORCźOWA o nazwie ｭA-MIŹNŹ-

KORCZOWA-I zmianaｬ, dla terenu ”oJowonego  
w gminie Radymno nie wy—onaJa naJowonych na nią 
obowiąz—ów ustawowych, co stanowi istotne 
naruszenie obowiązu–ących ”rze”isów ”rawa, a to  

w szczególno`ci ”rze”isu artŁ 14, 17, 27 ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wskazanych 

wywe– ”rze”isów roz”orządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w s”rawie ｭźasad techni—i ”rawodawcze–ｬŁ 

ź tych tew względów orzeczono –a—  
w sentencji. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze sJuwy s—arga do 
Wo–ewódz—iego Sądu Administracy–nego  
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A za 

”o`rednictwem Wo–ewody Pod—ar”ac—iego w terminie 
30 dni od daty jego otrzymania. 

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

 

Janusz Olech 

DYREKTOR GENśRALNY URźĘŚU 
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źARźĄŚźśNIś NR 26ł2Ńńń 

BURMISTRZA TYCZYNA 

z dnia 28 marca 2011 r. 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego 

z wykonania budwetu Gminy Tyczyn za 2ŃńŃ rŁ 
 

Na podstawie art.267 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  

U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z ”óunie–szymi 
zmianami), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 ”audzierni—a 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z ”óunŁ zmŁ) 

Burmistrz Tyczyna 

zarządza, co następuje: 

§ 1. W terminie do 31 marca 2011 r. 

”rzedstawić Radzie Mie–s—ie– w Tyczynie oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 

1) Sprawozdanie roczne z wy—onania budwetu 
Gminy Tyczyn za 2010 r.; 

2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu 

finansowego samorządowych Instytucji Kultury 

za 2010 r. ｦ Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz Miejsko-Gminnego O`rod—a 
Kultury w Tyczynie; 

3) Informac–ę o stanie mienia komunalnego Gminy 

Tyczyn - w brzmieniu stanowiącym zaJączni— 
do zarządzeniaŁ 

§ 2. źarządzenie wchodzi w wycie z dniem 

”od–ęciaŁ 

 

 

 


