
Uchwała Nr 74/XXII/2016 
Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 29 listopada 2016 r. 
 
 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 30/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego 
fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2) w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego. 
 
Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  
2016 r. poz. 446) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Rada Gminy Żabia Wola uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchyla się Uchwałę Nr 30/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment 
miejscowości Bieniewiec (obszar 2) w części nieunieważnionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym 
Wojewody Mazowieckiego LEX-I.4131.142.2016.AK z dnia 21 lipca 2016 roku. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
Roman Olczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 74/XXII/2016 Rady  Gminy Żabia Wola 

 z dnia 29 listopada 2016 roku 
 
 

W dniu 21 czerwca 2016 roku Rada Gminy Żabia Wola podjęła Uchwałę Nr 30/XIX/2016 w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego 

fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2). W ramach sprawowanego nadzoru Wojewoda 

Mazowiecki Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 21 lipca 2016 roku (LEX-I.4131.142.2016.AK) 

stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części dotyczącej ustaleń: 

 § 3 ust. 2 pkt 1 lit. d uchwały, w odniesieniu do sformułowania: „(…) stały (…)”; 

 §33 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały; 

 §34 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret piąte uchwały; 

 §35 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały; 

 §36 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret trzecie uchwały; 

 §37 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret dziewiąte uchwały; 

 §38 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały; 

 części tekstowej oraz graficznej uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 3R 

i 1U; 

 części graficznej uchwały, w zakresie objaśnienia oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 

budynków nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze ograniczonego zagospodarowania 

i zabudowy, w odniesieniu do sformułowania: „(…) stały (…)”. 

Uchwała Rady Gminy Żabia Wola Nr 30/XIX/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku nie została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego. 

Funkcjonowanie w obrocie prawnym cząstkowej Uchwały nie wprowadza zasad ładu przestrzennego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W związku z powyższym zasadnym jest odstąpienie od Uchwały Nr 30/XIX/2016 z 

dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2) oraz podjęcie nowej uchwały 

uzupełnionej o wskazania z Rozstrzygnięcia Nadzorczego. 

 

 


