
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.443.2013 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 1 października 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594), 

stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXV/347/2013  Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 sierpnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w otoczeniu 

Jeziora Wulpińskiego – obręb Uniszewo, w zakresie:  

- § 15 ust. 4 pkt 3, pkt 5, pkt 6  

- § 15 ust. 5 pkt 2  

- § 15 ust. 6 pkt 2  

- § 15 ust. 7 pkt 2.  

 Uzasadnienie:  

Uchwałą wskazaną na wstępie, Rada Gminy Gietrzwałd, powołując jako podstawę art. 18 ust. 2 pkt 5, 

art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 15 ust. 2 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647; późn.zm.), uchwaliła 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Gietrzwałd.  

W § 15 ust. 4 uchwały, w zakresie ustalenia zasad zaopatrzenia w energię elektryczną Rada postanowiła, że 

„zezwala się na lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury energetycznej na pozostałych terenach”, że „ustala 

się możliwość lokalizacji na terenie objętym planem, zależnie od potrzeb, stacji transformatorowych 

słupowych”, a także, że „w miejscach lokalizacji sieci ee oraz stacji transformatorowych zakazuje się 

nasadzania drzew i krzewów o wysokości powyżej 3 m oraz wznoszenia budowli, składowania odpadów, 

piasku i ziemi”.   

W treści § 15 pkt 2 natomiast, w odniesieniu do ustaleń w zakresie telekomunikacji, Rada stwierdziła, że 

„zezwala się na lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na pozostałych terenach”.  

W zakresie ustalania zasad zaopatrzenia w ciepło Rada ustalił nakaz stosowania niskoemisyjnych źródeł 

ciepła oraz źródeł energii odnawialnej (§ 15 ust. 6 pkt 2 uchwały), a w zakresie zasad zaopatrzenia w gaz – 

zezwoliła na lokalizację sieci gazowej na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz w ciągach 

komunikacyjnych (§ 15 ust. 7 pkt 2 uchwały).  

W ocenie organu nadzoru zakwestionowane powyżej zapisy w sposób istotny naruszają prawo – w tym 

w szczególności przepis art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

oraz określa się sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 pkt 1 i 

9 ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz ograniczenia w ich 
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użytkowaniu. Podkreślić należy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem szczególnym, 

gdyż zawiera normy planowe, tj. normy określające zamierzone do osiągnięcia cele. Pod pojęciem 

„przeznaczenia terenu” należy zatem rozumieć określenie na przyszłość celu, któremu ma dany teren służyć. 

Plan ten w części zapisów wskazanych powyżej (zwłaszcza zapisy §15 ust. 4 pkt 3 i pkt 5, ust. 5 pkt 2 i 

ust. 7 pkt 2 uchwały), nie wypełnia podstawowych wymogów ustawowych co do jednoznacznego 

przeznaczenia danego terenu. Według niniejszych ustaleń dopuszczono, w całym obszarze opracowania planu, 

lokalizację różnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. Należy zatem stwierdzić, że nie spełnia to 

warunku rozmieszczenia inwestycji celu publicznego (wynikającego z art. 4 ust 1 ustawy), a także, że 

opiniowane ustalenia planu są nieczytelne i mogą oznaczać niedopuszczalne przemieszczenie różnych funkcji 

na tym terenie oraz prowadzić do sytuacji nierozgraniczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania i tym samym doprowadzać do konfliktów w zagospodarowaniu danego terenu. 

Mając na uwadze funkcję regulacyjną mpzp, jego charakter prawa powszechnie obowiązującego, do którego 

tworzenia mają zastosowanie zasady techniki prawodawczej, a także skutkujący m.in. tym, że plan miejscowy 

może stanowić podstawę rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, uzasadnione jest twierdzenie, że 

o sprzeczności przedmiotowej uchwały z treścią art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o pizp przesądza już sam sposób 

zakodowania norm w uchwale, uniemożliwiający jednoznacznie określić przeznaczenia terenów. Podkreślić 

należy, że przepisy zawarte w aktach prawa miejscowego, które wspólnie z regulacjami ustawowymi stanowią 

podstawę do dekodowania norm prawnych, podlegających konkretyzacji w ramach procesów stosowania 

prawa, a tym samym w konsekwencji do ingerencji w sferę prawną osób będących adresatami działań 

administracji, powinny być redagowane w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych (tak 

m.in. WSA w Krakowie w wyroku z dnia 16 czerwca 2008 r., sygn. II SA/Kr 407/08). Ponadto, tak 

sformułowane ustalenia mogą w przypadku pewnych terenów (np. tereny elementarne oznaczone symbolem 

ZL) spowodować naruszenie zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

między innymi ze względu na występowanie na tych terenach gruntów leśnych, które zgodnie 

z art. 7 ust. 2 wymagają uprzednio zgody ministra środowiska lub marszałka województwa na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

Plan miejscowy stanowi akt prawny ingerujący w konstytucyjnie gwarantowane prawo własności. Zgodnie 

z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, 

w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Zgodnie z art. 140 kc, w granicach określonych przez ustawy 

i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Granice władztwa planistycznego zakreślają przepisy 

art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazują one materię jaka 

podlegać może regulacji na gruncie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W ocenie organu nadzoru, podejmując zapisy § 15 ust. 4 pkt 6 i ust 6 pkt 2, Rada Gminy Gietrzwałd 

przekroczyła granice władztwa planistycznego. Nadmienić należy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi 

z treści przepisów ustawy Prawo energetyczne, to przedsiębiorca energetyczny ma obowiązek dbania 

o bezpieczeństwo linii, w tym m.in. obowiązek usuwania nasadzeń które zagrażają liniom. Właścicielom 

gruntów służą w tym zakresie roszczenia o których stanowi art. 142 § 1 kc. Nakaz stosowania określonych 

ściśle źródeł energii i eliminacja innych, prowadzi do bezpodstawnej dyskryminacji części funkcjonujących na 

rynku przedsiębiorców.  

Mając na uwadze całokształt powołanej argumentacji, rozstrzygnięto jak w sentencji.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 

30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

 z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Jan Maścianica 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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