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“kre`l“neŁ Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ jak“ akt ”rawa miejscowego nie m“we za-

wierać n“rm “twartychŁ Rada w”r“wadzając takie regulacje um“wliwia W“jewódzkiemu Konserwatorowi 

źabytków decyd“wanie o ostatecznym zag“s”“dar“waniu terenu “bjęteg“ ”lanem, po jego uchwaleniu, 

c“ nalewy uznać za niezg“dne z prawem (podobnie w wyr“ku W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego 

w Krakowie z dnia 16 maja 2008 r., Sygn. akt II SA/Kr 215/08). 

Ponadto, w § 5 ust. 2 uchwaJy Nr LIII/384/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Śębn“ - teren bazy magazynowej ropy naftowej ｭBarnówk“ｬ Rada Miejska 

w Śębnie ”“stan“wiJa, iw ”r“wadzący ”race bud“wlane i ziemne w razie ujawnienia przedmi“tu, który 
”“siada cechy zabytku, “b“wiązany jest niezwJ“cznie zawiad“mić o tym zarząd wJa`ciweg“ ”“wiatu 

i wJa`ciweg“ W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytkówŁ Jedn“cze`nie “b“wiązany jest zabez”ieczyć “d-

kryty przedmiot i wstrzymać wszelkie r“b“ty m“gące g“ uszk“dzić lub zniszczyć, d“ czasu wydania ”rzez 
W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków “d”“wiednich zarządzeLŁ 

Zamieszczenie takiego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego w `wietle ”“stan“wieL art. 15 

ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 r“z”“rządzenia Ministra Infra-

struktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

stan“wi wyraune ”rzekr“czenie u”rawnieL “rganu s”“rządzająceg“ ”lanŁ źg“dnie b“wiem z przepisami 

wwŁ ustawy ustalenia ”lanu ”“winny “graniczać się wyJącznie d“ ustalenia ”rzeznaczenia terenu, r“z-

mieszczenia inwestycji celu publiczneg“ “raz “kre`lenia s”“s“bów zag“s”“dar“wania i warunków zabu-

dowy terenu. 

W niniejszej s”rawie wskazać nalewy, iw kwestie d“tyczące zabez”ieczenia ”rzedmiotu odkrytego podczas 

prac budowlanych lub ziemnych, c“ d“ któreg“ istnieje ”rzy”uszczenie, we jest “n zabytkiem, jak i proce-

dura zawiadamiania W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków o odkryciu takiego przedmi“tu z“staJy wy-

czer”ując“ uregul“wane w art. 32 ustawy o “chr“nie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Reasumując uznać nalewy, we Rada Miejska w Śębnie w”r“wadzając w § 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 

uchwaJy Nr LIII/384/2010 zapisy o wskazanej ”“wywej tre`ci, naruszyJa zarówn“ art. 4 ust. 1, art. 14 

ust. 1, art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i § 4 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego. 

W tej sytuacji stwierdzenie niewawn“`ci § 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 uchwaJy Nr LIII/384/2010 Rady 

Miejskiej w Śębnie z dnia 31 marca 2010 r. w jest w ”eJni uzasadni“ne i konieczne. 

R“zstrzygnięcie nadz“rcze m“we być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wn“si się d“ Sądu za ”“`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

d“ręczenia r“zstrzygnięciaŁ 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCZE NR NK.4.KJ.0911/45/2010 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 12 maja 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 10 ust. 7 pkt 2 uchwaJy Nr LXI/503/10 Rady Miejskiej 

w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czę`ci obrębu 9 w Pyrzycach, w zakresie wyrazów: ｭw ilo`ci i w rejonach 

lokalizacji okre`lonych ”rzez zarządzającego sieciąｬ. 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
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Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) stwierdzam niewawn“`ć: 

§ 10 ust. 7 pkt 2 uchwaJy Nr LXI/503/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 

zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “brębu 9 w Pyrzycach, w zakre-

sie wyrazów: ｭw il“`ci i w rej“nach l“kalizacji “kre`l“nych ”rzez zarządzająceg“ sieciąｬ. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 marca 2010 r. Rada Miejska w Pyrzycach ”“djęJa uchwaJę Nr LXI/503/10 w sprawie zmiany 

miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “brębu 9 w Pyrzycach. 

Materialn“”rawną ”“dstawę ”“djęcia uchwaJy Nr LXIł503ł10 stan“wią - ”rzyw“Jane w podstawie praw-

nej uchwaJy - art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o sam“rządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.). 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o sam“rządzie gminnym d“ wyJącznej wJa`ciw“`ci rady gminy na-

lewy uchwalanie studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy oraz miej-

sc“wych ”lanów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“Ł Nat“miast, na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego 

zg“dn“`ci z ustaleniami studium, r“zstrzygając jedn“cze`nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznychŁ Czę`ć tekst“wa ”lanu stan“wi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna “raz wymagane r“zstrzygnięcia 
stan“wią zaJączniki d“ uchwaJyŁ Na ”“dstawie ”“wywszych ”rze”isów, “rgan stan“wiący gminy ma kom-

”etencję d“ ”“djęcia uchwaJy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy, a co za tym idzie do zmiany uchwaJy w tym przedmiocie - czeg“ d“k“naJa Rada Miejska 

w Pyrzycach uchwaJą Nr LXI/503/10 z dnia 25 marca 2010 r. 

W § 10 kwesti“n“wanej uchwaJy “rgan stan“wiący gminy Pyrzyce “kre`liJ “gólne zasady modernizacji, 

rozbudowy, budowy systemów k“munikacji oraz infrastruktury technicznej, w ust. 7 cytowanego przepi-

su wskazując, iw w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) d“stawę energii elektr“energetycznej z istniejącej i ”lan“wanej sieci `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia; 
2) d“”uszcza się bud“wę d“datk“wych sieci transf“rmat“r“wych, st“s“wnie d“ potrzeb, zlokalizowanych 

na terenie wJasnym inwest“ra w il“`ci i w rej“nach l“kalizacji “kre`l“nych ”rzez zarządzająceg“ sieciąŁ 

W ocenie organu nadzoru wprowadzenie w ”rzyw“Janym ”“wywej ”rze”isie regulacji, iw zarządzający siecią 

transformat“r“wą decyd“waJ będzie o il“`ci i rejonach lokalizacji dodatkowych sieci, stanowi istotne na-

ruszenie art. 4 ust. 1 oraz 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie bowiem z ”rzyw“Janymi przepisami, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji 

celu ”ubliczneg“ “raz “kre`lenie s”“s“bów zag“s”“dar“wania i warunków zabud“wy terenu nastę”uje 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy), a ponadto w planie miej-

scowym “kre`la się “b“wiązk“w“ ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania (art. 15 ust. 2 pkt 1)Ł Cyt“wane ”rze”isy wyraunie 
wskazują, iw wszystkie n“rmy d“tyczące zasad ”rzeznaczenia terenu ”“winny znaleuć “dzwierciedlenie 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z ”“wywszym, postanowienia 

d“tyczące bud“wy sieci transf“rmat“r“wych na terenie “bjętym planem - jako inwestycji celu publicznego 

na mocy art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchom“`ciami (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603 z ”óunŁ zm.) - zawarte ”“winny z“stać w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego. Rada gminy, jak“ jedyny “rgan wJa`ciwy - na mocy art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorzą-
dzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do uchwala-

nia miejsc“wych ”lanów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy, nie m“we w”r“wadzać w ”rzyjętych 
”lanach za”isów będących n“rmami otwartymi, ”“zwalającymi jakimkolwiek innym podmiotom na indy-

widualne podejmowanie decyzji w zakresie uszczegóJ“wienia tre`ci ”lanów, b“wiem stan“wiJ“by t“ ”rze-

kazanie kom”etencji, d“ któreg“ rada gminy nie jest uprawniona. Na takie ｭprzekazanie kompetencjiｬ 
wskazują ”“stan“wienia zawarte w kwestionowanym zapisie § 10 ust. 7 pkt 2 uchwaJy Nr LXI/503/10. 

W“lą Rady Miejskiej w Pyrzycach, podmi“t zarządzający siecią transf“rmat“r“wą miaJby decyd“wać 
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o “statecznej tre`ci ”lanu - jeg“ uszczegóJ“wieniu, b“wiem wskazywaJby il“`ć “raz rej“ny l“kalizacji bu-

dowanych w ”rzyszJ“`ci stacji transf“rmat“r“wych, c“ ”“winn“ z“stać ustal“ne ”rzez “rgan wJa`ciwy d“ 
uchwalenia planu - Radę Miejską w Pyrzycach. 

ź uwagi na fakt, iw zamieszczenie w planie miejscowym ”“stan“wieL, “dsyJających d“ “drębnych i nie-

przewidzianych przepisami prawa procedur - w przedmi“t“wej s”rawie d“tyczących decyd“wania ”rzez 
zarządzająceg“ siecią transf“rmat“r“wą o bud“wie d“datk“wych sieci, ich il“`ci “raz l“kalizacji - jest 

niedopuszczalne z ”unktu widzenia “b“wiązująceg“ ”“rządku ”rawneg“ (”“rŁ wyr“k W“jewódzkieg“ Są-
du Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 marca 2007 r., Sygn. akt II SA/Kr 1148/07), stwierdzenie 

niewawn“`ci § 10 ust. 7 pkt 2 uchwaJy Nr LXI/503/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 

2010 r. w sprawie zmiany miejscoweg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “brębu 9 

w Pyrzycach, w zakresie wyrazów: ｭw il“`ci i w rej“nach l“kalizacji “kre`l“nych ”rzez zarządzająceg“ 
sieciąｬ, jest konieczne i uzasadnione. 

R“zstrzygnięcie nadz“rcze m“we być zaskarw“ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wn“si się d“ Sądu za ”“`rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

d“ręczenia r“zstrzygnięciaŁ 
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