UCHWAŁA NR XL.404.18
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle
Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) i w związku z art. 54 §1 i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego, wniesioną 28 grudnia 2017 r., na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia
24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle
Grunwaldzkie 2".
§ 2. Skargę, o której mowa w § 1, uznać za zasadną. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik do uchwały nr XL.404.18
Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
Skarżący: Wojewoda WarmińskoMazurski
al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Strona przeciwna: Rada Miasta Ełku
ul. marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Odpowiedź na skargę
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku przekazuje skargę, wniesioną
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia
24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle
Grunwaldzkie 2", i uznaje jej zasadność.
Uzasadnienie
Rada Miasta Ełku uchwałą nr XL.404.18 z dnia 25 stycznia 2018 r. uznała za zasadną skargę Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2",
z 21 grudnia 2017 r. znak PN.0552.41.2017, przekazaną organowi 28 grudnia 2017 r.
Rada Miasta Ełku przyjęła, że zarzut Wojewody, polegający na zakwestionowaniu treści §10 ust. 8
pkt 2) ww. planu, w brzmieniu: „na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej dopuszcza się stosowanie
odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW” jest zasadny, ponieważ zapis ten narusza
postanowienia ustawy z dnia 20 czerwca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 961 z późn. zm.)

W załączeniu:
skarga Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24
października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk –
Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę.
Na podstawie art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr
XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2".
W dniu 28 grudnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski wniósł za pośrednictwem Rady
Miasta Ełku skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na wyżej wymienioną uchwałę
w części dot. §10 ust. 8 pkt 2) ww. planu, zarzucając jej istotne naruszenie prawa oraz wniósł o stwierdzenie
niezgodności z prawem tej uchwały w części zaskarżonej.
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem
tym jest Rada Miasta Ełku) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy oraz z odpowiedzią na skargę w
terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Organ w zakresie swej właściwości może postanowić o jej
uwzględnieniu do dnia rozpoczęcia sprawy albo nie uwzględnić skargi. Rada Miasta Ełku nie ma
kompetencji do korekty zakwestionowanego zapisu, ponieważ na podstawie art. 27 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu może nastąpić w takim trybie, w jakim jest on uchwalany, a
zatem po ponownym przeprowadzeniu procedury planistycznej.
Rada Miasta Ełku uznała, że zarzut Wojewody, polegający na zakwestionowaniu treści §10 ust. 8
pkt 2) ww. planu, w brzmieniu: „na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej dopuszcza się stosowanie
odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW” jest zasadny, ponieważ zapis ten narusza
postanowienia ustawy z dnia 20 czerwca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 961 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy do projektów planów miejscowych
lub ich zmian oraz inwestycji realizowanych na podstawie tych planów, w stosunku do których przed dniem
wejścia w życie ustawy nie dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy ustawy. Projekt planu „Ełk – Osiedle
Grunwaldzkie 2” został wyłożony do publicznego wglądu już po wejściu w życie przedmiotowej uchwały, a
zatem powinien uwzględniać zmiany z niej wynikające, dotyczące ograniczeń w mocy elektrowni
wiatrowych. Moc tych urządzeń, dopuszczonych w planie obecnie nie powinna przekraczać mocy
mikroinstalacji, ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii pojęcie mikroinstalacji zostało zdefiniowane jako instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej
mocy nie większej niż 40 kW. Elektrownia wiatrowa o mocy przekraczającej 40 kW podlega już rygorom
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art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które
narzucają w takim przypadku wymóg spełnienia szeregu warunków, m. in. zachowania wymaganych
odległości od zabudowy czy określenia parametrów urządzenia. Zapisy §10 ust. 8 pkt 2) zaskarżonego planu
miejscowego, dopuszczające instalację o mocy mniejszej niż 100 kW, lecz wyższej niż 40 kW nie spełniają
wszystkich warunków, wymaganych w art. 4 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych, zatem stanowią naruszenie jej przepisów.
W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie wraz z postanowieniem Rady Miasta Ełku.

Id: 2BFE527C-552E-425D-822F-BF3FA9D0C4C9. Uchwalony

Strona 2

