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i ”orządku w gminach, jak i regulacji zawartych w uchwalonym ”rzez siebie Regulaminie, naruszając 

w konsekwencji art. 4 ust. 2 tejwe ustawy, który nie u”owawnia rady gminy do rozstrzygania w tymwe 
regulaminie o przedmiotowej kwestii, a takwe art. 118 w zw. z art. 142 ust. 2 zaJącznika do roz”orządze-

nia Rady Ministrów w sprawie ｭZasad techniki prawodawczejｬ. Podkre`lenia bowiem wymaga, iw sankcja 
za nie”rzestrzeganie obowiązków wskazanych zarówno w ”owywszym ”rze”isie, jak i sformuJowanych 

w regulaminie utrzymania czysto`ci i ”orządku zostaJa ”rzewidziana w art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy. 

Postanowienia uchwaJy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego regulujące jeszcze raz 
to, co zostaJo zawarte w obowiązującej ustawie, jako istotnie naruszające ”rawo, są niewawne (tak rów-

niew NSA w wyroku z dnia 14 ”audziernika 1999 r., sygn. akt II SA/Wr 1179/90, który rozwawając kwe-

stię ”owodów niezgodno`ci z ”rawem takich ”owtórzeL wyja`niJ, we ”owtórzony ”rze”is będzie inter”re-

towany w kontek`cie uchwaJy, w której go ”owtórzono, co mowe ”rowadzić do caJkowitej lub czę`ciowej 
zmiany intencji prawodawcy). 

Mając na uwadze ”owywsze, stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Nr II/18/10 Rady Miejskiej w Poli-

cach z dnia 21 grudnia 2010 r. w s”rawie ustalenia zasad utrzymania czysto`ci i ”orządku na trenie Gmi-

ny Police w zakresie wskazanym na wstę”ie, jest w ”eJni uzasadnione i konieczne. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za ”o`rednic-

twem Wojewody Zachodniopomorskiego. 
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ROZSTRZYGNIĘCIś NR NK.4.4131-21/2011[AB] 

 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

stwierdzające niewawno`ć trzeciej kolumny zaJącznika nr 3 do uchwaJy Nr III/19/10 Rady 

Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ”nŁ ｭZmiany Miasto i Gmina Police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: 
trzeciej kolumny zaJącznika nr 3 do uchwaJy Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 

2010 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ｭZmiany 

Miasto i Gmina Policeｬ. 

Uzasadnienie 

W dniu 21 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Policach ”odjęJa uchwaJę Nr III/19/10 w sprawie uchwa-

lenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ｭZmiany Miasto i Gmina Policeｬ. 
Jako materialno-”rawną ”odstawę ”odjęcia ”rzedmiotowej uchwaJy Rada wskazaJa ”rze”is art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.), zgodnie z którym ”lan miejscowy uchwala rada gminy, ”o 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 
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zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Czę`ć tekstowa ”lanu stanowi tre`ć uchwaJy, czę`ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią 
zaJączniki do uchwaJy. źmiana ”lanu miejscowego nastę”uje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany 

(art. 27 ustawy). 

Stosownie do ”rzywoJanych ”rze”isów ustawy, w zaJączniku nr 3 do uchwaJy Nr III/19/10 Rada 

Miejska w Policach zawarJa rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu. Zda-

niem organu nadzoru redakcja ”rzywoJanego zaJącznika w czę`ci dotyczącej kolumny 3, która zawiera 
okre`lenie imion i nazwisk oraz adresów ”odmiotów zgJaszających uwagi, stanowi istotne naruszenie 

obowiązującego ”rawa. Czyniąc zado`ć wymogowi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, ”o”rzez zaJączenie do czę`ci tekstowej ”lanu rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-

tu planu, organ stanowiący Gminy Police winien byJ bowiem uwzględnić ograniczenia ”rawne wynikające 

z ustawy o ochronie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych 

mowe mieć miejsce ze względu na dobro ”ubliczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób 
trzecich w zakresie i trybie okre`lonym ustawą. W rozumieniu ustawy, za dane osobowe uwawa się 
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub mowliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 

ust. 1 ww. ustawy). Śobrami osobistymi są tylko te informacje (dane osobowe), które zostaJy wymienio-

ne w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (np. na-

zwisko, ”seudonim, wizerunek) albo tew uznane zostają za takie ”rzez orzecznictwo, często z inspiracji 

doktryny (n”. informacje objęte sferą wycia ”rywatnego). Pojęcie ｭdane osoboweｬ na gruncie prawa pol-

skiego obejmuje wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, je`li mowliwe jest okre`lenie jej towsamo-

`ci, zidentyfikowanie. Niewąt”liwie równiew adres danej osoby ｦ obok jej imienia i nazwiska - jako sfera 

”rywatno`ci czJowieka nalewy do danych osobowych. 
ź kolei, mówiąc o ｭprzetwarzaniu danychｬ ustawodawca rozumie przez to ｦ zgodnie z art. 7 pkt 2 

ustawy o ochronie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie 

jak zbieranie, utrwalanie, ”rzechowywanie, o”racowywanie, zmienianie, udostę”nianie i usuwanie (ｱ). 
Śo”uszczalno`ć ”rzetwarzania danych osobowych ”rzewidziana zostaJa w przypadkach enumeratywnie 

wyliczonych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, w`ród których brak sytuacji udostę”niania 
tychwe w tre`ci miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego. 

W tym miejscu organ nadzoru ”odkre`la, iw gwarancję ”oszanowania danych osobowych zapewnia 

nie tylko przepis art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiący, iw kawdy ma ”rawo 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 osoby. W rozumieniu Konstytucji kawda osoba jest wJa`cicielem i jedynym dyspo-

nentem wJasnych danych. Śodatkowym zabez”ieczeniem tego ”rawa jest zastrzewenie, we obowiązek 
ujawnienia wJasnych danych mowe zostać naJowony jedynie aktem rangi ustawowej. W tym kontek`cie 
wydaje się być jednoznacznym, 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 się. 

Mając ”owywsze na względzie, stwierdzić nalewy, iw zamieszczając w zaJączniku do zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego, dane osobowe (imiona, nazwiska, adresy) ”odmiotów, 
które w toku ”rocedury ”lanistycznej wniosJy uwagi do projektu planu w stopniu istotnym narusza art. 1 

ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Z tego tew względu stwierdzenie 
niewawno`ci uchwaJy Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. ｭZmiany Miasto i Gmina Policeｬ w zakresie wskazanym jak na wstę”ie jest konieczne 

i w ”eJni uzasadnione. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szcze-

cinie. Skargę wnosi się za ”o`rednictwem Wojewody źachodnio”omorskiego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia. 
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