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Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/ 
/236/2009 Rady Gminy Walim z dnia 
26 października 2009 r. 

 
 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 

1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica,  
gm. Walim.  

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również  
w trakcie dyskusji publicznej. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie 
wsi Niedŝwiedzica, gm. Walim. 

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków  
i wpływów. 

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną  
oraz transformację terenu. 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI    Wrocław, dnia 7 grudnia 2009 r.  

NK.II.0911-6/536/09 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591,  
z póŝniejszymi zmianami) Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru  
nad jednostkami samorządu terytorialnego 

stwierdza nieważność  

§ 11 pkt 3 we fragmencie „która wynosi po 5,0 m do rzutu poziomego 
skrajnego przewodu linii” uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia  
29 paŝdziernika 2009 roku nr XL/29/09 w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skró-
cie „MPZP DROŁTOWICE”. 

Uzasadnienie 

Rada Miejska w Sycowie podjęła w dniu 29 paŝdziernika 2009 roku uchwałę nr XL/29/09 w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP 
DROŁTOWICE”. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w dniu 6 listopada 
2009 roku.  

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że § 11 pkt 3 uchwały 
w istotny sposób narusza § 55 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 

Przedmiotową uchwałą Rada zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru zwanego MPZP  DROŁTOWICE”. 

Zgodnie z postanowieniem § 11 pkt 3 uchwały o której mowa „Dla terenów objętych ustaleniami 
planu ustala się: (…) 3) na terenie pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej średnie-
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go napięcia, która wynosi po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, ustala się zakaz zabu-
dowy dla obiektów budowlanych oraz zakaz sadzenia zieleni wysokiej.”.  

W piśmie Kierownika Wydziału Rozwoju ENERGA PRO z dnia 22 maja 2009 roku DD/TR/KD/ 
/1178/6693/10395/2009 z dnia 22 maja 2009 roku zwrócono uwagę, że we wnioskach do zmiany MPZP 
DROŁTOWICE błędnie określono strefę ochronną dla linii napowietrznej SN 20 kV przebiegającej przez 
teren objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okazało się zatem,  
że na terenie, do którego odnosi się  regulacja zawarta w § 11 pkt 3 miejscowego planu, przebiega ener-
getyczna linia napowietrzna o napięciu znamionowym 20 kV. Tymczasem zgodnie z § 55 ust. 1 pkt 3 roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych: „Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i mate-
riałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: (…) 3) 10 m − dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; (…)” Rada wprowadzając 
na obszarze o którym odległość 5 metrów naruszyła wymogi zawarte w rozporządzeniu.  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP „Ŝródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospo-
litej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.”. 
Uchwała jako akt prawny niższego rzędu w stosunku do wyżej wskazanych powinna być z nimi zgodna. 
Uchybienie przepisom zawartym w rozporządzeniu kwalifikuje się zatem jako naruszenie skutkujące 
nieważnością przewidzianą w art. 91 ustawy o samorządzie gminnym.  

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga, za pośrednictwem organu nadzoru − Wojewody 
Dolnośląskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od jego 
doręczenia. 

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-
ważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 
 
 

Wojewoda Dolnośląski: 
Rafał Jurkowlaniec 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 8 grudnia 2009 r.  

NK.II.0911-8/541/09 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591,  
z póŝn. zm.) stwierdzam nieważność § 12 ust. 2 załącznika do uchwały 
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XLI/483/09 z dnia 29 październi-
ka 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Szklarskiej Porębie z powodu istotnego naruszenia art. 3 
oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z póŝn. zm.) w związku z art. 7 pkt 4 
ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458). 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 29 paŝdziernika 2009 r. Rada Miejska w Szklarskiej Porębie podjęła między innymi 
uchwałę nr XLI/483/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 9 listopada 2009 r. 


