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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.287.2017
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 6 października 2017 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) stwierdzam nieważność §10 ust. 8 pkt 2 uchwały Nr XXXV.351.17 Rady Miasta Ełku
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk- osiedle Jeziorna III”.
UZASADNIENIE
Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Miasta w Ełku, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 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, 1566), uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany „Ełk- osiedle Jeziorna III”.
W ocenie organu nadzoru, §10 ust. 8 pkt 2 ww. uchwały, rażąco 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 powyższej ustawy, do projektów planów miejscowych albo ich zmian oraz
inwestycji realizowanych na podstawie ustaleń tych planów, w stosunku do których przed dniem wejścia
w życie ustawy nie dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy ustawy.
W przedmiotowej sprawie, plan wyłożono do publicznego wglądu od 16 czerwca 2017, czyli po wejściu
w życie ww. ustawy. Tym samym, postanowienia tejże ustawy, będą miały zastosowanie w przedmiotowej
sprawie.
Według art. 2 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, pod pojęciem elektrowni
wiatrowej rozumiemy budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej
z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu
art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2017 r. poz. 1148 z późn.
zm.). Przepis ten definiuje pojęcie mikroinstalacji – jako instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
Z powyższego przepisu wynika, iż rygorom ww. ustawy podlegają elektrownie wiatrowe o mocy większej
niż moc mikroinstalacji, w rozumieniu ww. art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, czyli powyżej 40 kW. Jednocześnie ww. ustawa przewiduje, iż dopuszczenie w ustaleniach
planu, umiejscowienia elektrowni wiatrowych o mocy mniejszej niż 100 kW, lecz wyższej niż 40 kW skutkuje koniecznością spełnienia szeregu warunków zawartych w powyższej ustawie, takich jak: np.
określenie maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej -art.7 ust.1 pkt.1tej ustawy, zachowania
wymaganych przepisami ww. ustawy odległości od planowanej zabudowy mieszkaniowej, o których mowa
w art.4 ust.1 ww. ustawy, czy spełnienia kryteriów z art.7 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Tym samym, należy stwierdzić, iż §10 ust. 8 pkt 2 ww. uchwały Rady Miasta Ełku, który stanowi, że „Na
potrzeby wytwarzania energii elektrycznej dopuszcza się stosowanie odnawialnych urządzeń o mocy do 100 kW”, z
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uwagi na niespełnienie dyspozycji z art. 4 i art. 7 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych, rażąco narusza powołane przepisy tej ustawy.
W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego
otrzymania.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

