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5. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 al. Woj. Polskiego 95, 
70-481 Szczecin 

2 441,07 zJ 

6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 ul. _wŁ Wojciecha 1ł6, 
70-410 Szczecin 

2 396,19 zJ 

7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 ul. Jana Papugi 10, 
71-086 Szczecin 

2 841,01 zJ 

8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 ul. Narowna 50, 
71-499 Szczecin 

2 864,32 zJ 

9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 ul. 3 Maja 10/5, 
70-214 Szczecin 

1 884,55 zJ 

10. Rodzinny Dom Dziecka Nr 10 al. Piastów 74ł7, 
70-326 Szczecin 

2 562,14 zJ 

11. Rodzinny Dom Dziecka Nr 11 Warnowo 31, 72-518 Iadzin 2 108,91 zJ 
12. Rodzinny Dom Dziecka Nr 12 ul. ObroLców Stalingradu 21ł4, 

70-407 Szczecin 
2 676,31 zJ 

13. Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 ul. BolesJawa _miaJego 19ł4, 
70-347 Szczecin 

2 168,20 zJ 

14. Wielofunkcyjna Placówka O”iekuLczo - 
Wychowawcza Towarzystwa SalezjaLskiego 

ul. Ku SJoLcu 124, 
71-080 Szczecin 

2 746,74 zJ 
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ROźSTRźŹGNIĘCIś NAŚźORCZE NR NK.4.4131/38/2011[AB] 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 9 marca 2011 r. 

stwierdzające niewawno`ć § 22 pkt 1 lit. a i b, § 22 pkt 2 lit. a i b, a takwe trzeciej ｦ licząc 

od lewej - kolumny tabeli zaJącznika nr 2, zawierającej wykaz uwag do ”rojektu miejscowego 
planu zagospodarowania ”rzestrzennego ｭChoszczno śｬ uchwaJy Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej 

w Choszcznie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭChoszczno śｬŁ 

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; 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, Nr 40, poz. 230) stwierdzam niewawno`ć: 
 § 22 pkt 1 lit. a i b, 

 § 22 pkt 2 lit. a i b, a takwe 
 trzeciej - licząc od lewej - kolumny tabeli zaJącznika nr 2, zawierającej wykaz uwag do ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭChoszczno Eｬ 
uchwaJy Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego ｭChoszczno Eｬ. 

Uzasadnienie 

W dniu 1 lutego 2011 r. Rada Miejska w Choszcznie ”odjęJa uchwaJę Nr IV/45/2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭChoszczno Eｬ. 
Jako materialno”rawną ”odstawę ”odjęcia wwŁ uchwaJy Rada wskazaJa ”rze”is artŁ 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
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zgodnie z którym ”lan miejscowy uchwala rada gminy, ”o stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami stu-

dium, 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 ”ublicznych. Czę`ć tekstowa 

”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią zaJączniki do 
uchwaJy. 

W oparciu o ”rzywoJany ”rze”is Rada Miejska w Choszcznie niewąt”liwie ”osiadaJa kom”etencję do 
”odjęcia ”rzedmiotowej uchwaJy, jednakwe w toku badania jej legalno`ci organ nadzoru stwierdziJ, we ”o-
stanowienia § 22 pkt 1 lit. a i b oraz § 22 pkt 2 lit. a i b w s”osób istotny naruszają ”rze”isy ”owszech-
nie obowiązującego ”rawaŁ Podobnie, za rawące naruszenie ”rawa organ nadzoru uznaJ zamieszczenie 
w zaJączniku nr 2 do uchwaJy w kolumnie trzeciej tabeli ”eJnych danych osobowych ”odmiotów, które 
wniosJy uwagi do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭChoszczno Eｬ. 

W § 22 pkt 1 lit. a i b uchwaJy Nr I/45/2011 Rada Miejska w Choszcznie ”ostanowiJa, we dla infra-
struktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie z istniejącej miejskiej sieci wodocią-
gowej, znajdującej się na terenie ”lanu, a takwe z ”rojektowanej miejskiej sieci wodociągowej o `rednicy 
100 mm, zlokalizowanej na terenach KDZ3, KDD2, KDD3, KDD4, KDL4, KDL5, KDD8, KDD5, KDD13, 

KDD9, KDD6, KDD12, KDD10, KDD11, KDD7, KDD14, KDD16, KDD18, KDD19, KDD17, KDW6, 

KDW9, KDW10 odbywa się na warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę sieci. Natomiast, zgodnie z § 22 
pkt 2 lit. a i b dla infrastruktury technicznej w zakresie od”rowadzania `cieków ustala się odprowadzanie 

do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie ”lanu oraz ”odJączenie do ”ro-

jektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy 200 mm, zlokalizowanej na terenach KDZ3, 
KDD2, KDD3, KDD4, KDL4, KDL5, KDD8, KDD5, KDD13, KDD9, KDD6, KDD12, KDD10, KDD11, KDD7, 

KDD14, KDD16, KDD18, KDD19, KDD17, KDW6, KDW9, KDW10 na warunkach okre`lonych ”rzez za-

rządcę sieci. 
W tym miejscu wskazać nalewy, we ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego stanowi - zgodnie z art. 14 

ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - akt prawa miejscowego, czyli akt po-
wszechnie obowiązujący, zawierający normy bezwzględnie wiąwące. Uchwalenie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego - stosownie do tre`ci art. 18 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy - nalewy do wy-
Jącznej wJa`ciwo`ci rady gminyŁ W konsekwencji ”odkre`lenia wymaga, iw rada, jako organ ustawowo 
”owoJany do uchwalenia miejscowego ”lanu, nie jest uprawniona do przekazywania kompetencji w za-
kresie jego uszczegóJowienia innym ”odmiotomŁ ByJoby to bowiem dla tych ”odmiotów swoiste u”owaw-
nienie do wydawania równego rodzaju aktów ”rawnych (decyzji, ”ostanowieL, it”Ł), zawierających fak-
tyczne uszczegóJowienie, a przez to skonkretyzowanie i rozwinięcie ”lanu w przekazanym zakresie. Usta-
lone w tych ”rzy”adkach warunki dotyczące zao”atrzenia w wodę i od”rowadzania `cieków sanitarnych 
decydować będą o ostatecznej tre`ci ”lanu, w efekcie stanowić będą o zrealizowaniu kompetencji za-
strzewonej ”rze”isami ”rawa dla rady gminyŁ Podobny ”ogląd wyraziJ Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie w wyroku z dnia 23 marca 2007 r., sygnŁ akt II SAłKr 1148ł06, stwierdzając, iw wykluczone 

jest zawieranie w przepisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego norm otwartych, po-

zwalających jakimkolwiek ”odmiotom na indywidualne uzgadnianie odstę”stw od ”lanu bowiem ”owoduje 
to, we zamieszczone w ”lanie normy ”rawa materialnego stają się niedookre`lone. 

Z kolei, w zaJączniku nr 2 do uchwaJy Nr IV/45/2011 Rada Miejska w Choszcznie zawarJa rozstrzy-
gnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu. Zdaniem organu nadzoru redakcja kolum-
ny trzeciej - licząc od lewej - tabeli zamieszczonej w wwŁ zaJączniku, zawierającej imiona i nazwiska oraz 
adresy osób zgJaszających uwagi, stanowi istotne naruszenie obowiązującego ”rawaŁ Czyniąc zado`ć 
wymogowi ustawy o planowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, ”o”rzez zaJączenie do czę`ci tek-
stowej planu rozstrzygnięć o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu, Rada winna byJa bowiem 
uwzględnić ograniczenia ”rawne wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 tejwe ustawy ”rzetwarzanie danych osobowych mowe mieć miejsce ze wzglę-
du na dobro ”ubliczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie 
okre`lonym ustawąŁ W rozumieniu ustawy, za dane osobowe uwawa się wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub mowliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Dobrami 
osobistymi są tylko te informacje (dane osobowe), które zostaJy wymienione w art. 23 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (np. nazwisko, pseudonim, wizerunek) 
albo tew uznane zostają za takie ”rzez orzecznictwo, często z ins”iracji doktryny (n”Ł informacje objęte 
sferą wycia ”rywatnego)Ł Pojęcie ｭdane osoboweｬ na gruncie prawa polskiego obejmuje wszelkie informa-
cje dotyczące osoby fizycznej, je`li mowliwe jest okre`lenie jej towsamo`ci, zidentyfikowanieŁ Niewąt”liwie 
równiew adres danej osoby - obok jej imienia i nazwiska - jako sfera ”rywatno`ci czJowieka nalewy do da-
nych osobowych. 
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Natomiast, mówiąc o ｭprzetwarzaniu danychｬ ustawodawca rozumie przez to - zgodnie z art. 7 pkt 2 
ustawy o ochronie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie 
jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, o”racowywanie, zmienianie, udostę”nianie i usuwanie (ｱ)Ł Do-
”uszczalno`ć ”rzetwarzania danych osobowych ”rzewidziana zostaJa w przypadkach enumeratywnie wy-
liczonych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, w`ród których brak jest sytuacji udostę”nia-
nia tychwe w tre`ci miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ 

W tym miejscu organ nadzoru ”odkre`la, iw gwarancję ”oszanowania danych osobowych za”ewnia 
nie tylko przepis art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiący, iw kawdy ma prawo do 
ochrony dotyczących go danych osobowych, ale ”rzede wszystkim ustawa zasadnicza, która w art. 51 
ust. 1 ”rzesądza, we nikt nie mowe być obowiązany inaczej niw na ”odstawie ustawy do ujawniania infor-
macji dotyczących jego osobyŁ W rozumieniu Konstytucji kawda osoba jest wJa`cicielem i jedynym dyspo-
nentem wJasnych danychŁ Śodatkowym zabez”ieczeniem tego ”rawa jest zastrzewenie, we obowiązek 
ujawnienia wJasnych danych mowe zostać naJowony jedynie aktem rangi ustawowejŁ W tym kontek`cie 
jednoznacznie stwierdzić nalewy, iw ”rawo do ochrony danych osobowych na gruncie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. ”ojmować trzeba jako ”rawo kawdej osoby do wyJączno`ci w dys”onowaniu wJasnymi 
danymi, a co za tym idzie jako prawo do informacyjnego samookre`lenia sięŁ 

Reasumując uznać nalewy, we Rada Miejska w Choszcznie w”rowadzając za”isy o wskazanej ”owywej 
tre`ci, jak równiew zamieszczając w zaJączniku nr 2 do uchwaJy Nr IV/45/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭChoszczno Eｬ dane oso-
bowe osób, które wniosJy uwagi do ”rojektu ”lanu naruszyJa ”rze”isy ”owszechnie obowiązującego ”rawa 
w sto”niu istotnym, zatem stwierdzenie jej niewawno`ci w zakresie wskazanym na wstę”ie jest w ”eJni 
uzasadnione i konieczne. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szcze-
cinie. Skargę wnosi się do Sądu za ”o`rednictwem Wojewody źachodnio”omorskiego w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia rozstrzygnięciaŁ 
 

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
 

Ryszard Mićko 
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śgzem”larze biewące i z lat ubiegJych, w miarę ”osiadanych rezerw, mowna nabywać: 

ｦ na ”odstawie nadesJanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  
ulŁ WaJy Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703, 

ｦ w ”unktach s”rzedawy: 

 Biblioteka źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ulŁ WaJy Chrobrego 4, ”okŁ 137, codziennie w godzinach 800 ｦ 1500, tel. 91 43-03-380. 

 Biblioteka źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ｦ Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 730 ｦ 1530. 

Śzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyJowone są do ”owszechnego wglądu w bibliotekach: źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie oraz w Śelegaturze źachodnio”omorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ｦ codziennie w godzinach pracy bibliotek. 
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