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WYROK 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

z dnia 18 wrzeŌnia 2009 r. 

sygn. akt IV SA/WA 952/09 

Wojewódzki Sņd Administracyjny w Warszawie w składzie: 

G. CzerwiŊski 

D. Dopierała 

M. Małaszewska-Litwiniec (spr.) 

Protokolant: l. Urbaniak 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 wrzeŌnia 2009r. 

sprawy ze skargi Archidiecezji Warszawskiej KoŌcioła Rzymskokatolickiego - Kuria Metropolitarna w War-

szawie na uchwałň Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2005r. nr 326/IV/21/2005  

w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno - 

zachodniego - l etap 

1. stwierdza niewaŐnoŌń paragrafu 11 ust. 3 zaskarŐonej uchwały okreŌlajņcego przeznaczenie obszaru 

oznaczonego w planie symbolem 2 U dla działek połoŐonych poza uzdrowiskowņ strefņ ochronnņ „A”, 

2. stwierdza, Őe zaskarŐona uchwała w czňŌci, w której stwierdzono jej niewaŐnoŌń nie podlega wykonaniu 

do czasu uprawomocnienia siň niniejszego wyroku. 
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