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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR NK-4.4131. 161. 2011.K 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 12 lipca 2011 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 8 ust. 6 uchwaJy Nr VIIł32ł2Ńńń Rady Gminy Krzęcin 

z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, SJonice, veLsko 

i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin, w zakresie wyrazów: ｭna warunkach zarządcy sieciｬ. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, 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 

oraz 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) stwierdzam 

niewawno`ć: 
§ 8 ust. 6 uchwaJy Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębach 
Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin, w zakresie wyrazów: ｭna warunkach 

zarządcy sieciｬ. 

Uzasadnienie 

W dniu 9 czerwca 2011 r. Rada Gminy Krzęcin ”odjęJa uchwaJę Nr VII/32/2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla lokalizacji siJowni wiatrowych w ob-

rębach Krzęcin, SJonice, veLsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin. 
Materialno”rawną ”odstawę ”odjęcia ”rzedmiotowej uchwaJy stanowią - ”rzywoJane w jej pod-

stawie prawnej - art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie 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 ”óun. zm.). 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym do wyJącznej wJa`ciwo`ci rady gminy na-

lewy uchwalanie studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy oraz miej-

scowych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego. Natomiast, na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

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

zgodno`ci z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze`nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

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

blicznych. Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia 
stanowią zaJączniki do uchwaJy. Na ”odstawie ”owywszych ”rze”isów, organ stanowiący gminy ma kom-

”etencję do ”odjęcia uchwaJy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy. 

W § 8 ust. 1-13 kwestionowanej uchwaJy organ stanowiący Gminy Krzęcin zawarJ ｭUstalenia do-

tyczące zasad obsJugi technicznejｬ, wskazując w ust. 6 cytowanego ”rze”isu, iw zachowuje się wystę”u-

jące w granicach opracowania planu miejscowego sieci elektroniczne i telekomunikacyjne, w przypadku 

kolizji z ”rojektowanymi urządzeniami do”uszcza się ich ”rzebudowę (w tym skablowanie istniejących 
kabli napowietrznych) na warunkach zarządcy sieci. 

W ocenie organu nadzoru wprowadzenie w ”rzywoJanym ”owywej ”rze”isie regulacji, iw zarządca 
sieci decydowaJ będzie o warunkach przebudowy sieci, w tym jej skablowania, stanowi istotne narusze-

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

Zgodnie bowiem z ”rzywoJanymi ”rze”isami, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie in-

westycji celu ”ublicznego oraz okre`lenie s”osobów zagos”odarowania i warunków zabudowy terenu 
nastę”uje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy), a ponadto 

w ”lanie miejscowym okre`la się obowiązkowo ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny 

o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania (art. 15 ust. 2 pkt 1). Cytowane przepi-

sy wyraunie wskazują, iw wszystkie normy dotyczące zasad ”rzeznaczenia terenu ”owinny znaleuć od-

zwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z ”owywszym, 
”ostanowienia dotyczące budowy sieci transformatorowych na terenie objętym ”lanem - jako inwestycji 
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celu publicznego na mocy art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos”odarce nieruchomo`ciami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z ”óun. zm.) - zawarte ”owinny zostać w miejscowym planie zago-

s”odarowania ”rzestrzennego. Rada gminy, jako jedyny organ wJa`ciwy, w my`l art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym do uchwalania miejscowych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy, nie mowe w”rowa-

dzać w ”rzyjętych ”lanach za”isów będących normami otwartymi, ”ozwalającymi jakimkolwiek innym 
podmiotom na indywidualne podejmowanie decyzji w zakresie uszczegóJowienia tre`ci ”lanów, bowiem 
stanowiJoby to ”rzekazanie kom”etencji, do którego rada gminy nie jest u”rawniona. Na takie ｭprzekaza-

nie kompetencjiｬ wskazuje kwestionowany zapis zawarty w § 8 ust. 6 uchwaJy Nr VII/32/2011. Wolą 
Rady bowiem, ”odmiot zarządzający siecią transformatorową miaJby decydować o ostatecznej tre`ci ”lanu, 
”odczas gdy ”owinien ustalić to organ wJa`ciwy do uchwalenia ”lanu - Rada Gminy Krzęcin. 

ź uwagi na fakt, iw zamieszczenie w ”lanie miejscowym ”ostanowieL, odsyJających do odrębnych 

i nieprzewidzianych przepisami prawa procedur - w ”rzedmiotowej s”rawie dotyczących uzgadniania wa-

runków ”rzebudowy sieci elektronicznych i telekomunikacyjnych, czy ich tzw. skablowania - jest niedo-

puszczalne z ”unktu widzenia obowiązującego ”orządku ”rawnego (”or. wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 marca 2007 r., Sygn. akt II SA/Kr 1148/07) - stwierdzenie nie-

wawno`ci § 8 ust. 6 uchwaJy Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin w sprawie uchwalenia miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla lokalizacji siJowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, SJonice, 
veLsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin, w zakresie wyrazów: ｭw na warunkach zarządcy sieciｬ 

jest konieczne i uzasadnione. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wojewody źachodnio”omorskiego w terminie 

30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 
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