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lektura informacji o wynikach kontroli 
przeprowadzonej przez NIK1 i wniosków 
skierowanych do Prezesa Rady Ministrów 
oraz Ministra Środowiska o podjęcie ini-
cjatywy legislacyjnej skłania do omówie-
nia poruszonych w niej zagadnień, zwłasz-
cza w podrozdziałach 3.3.2. „Zapewnienie 
transparentności na styku interesu publicz-
nego i prywatnego, związanych z lokaliza-
cją elektrowni wiatrowych” oraz 3.3.3. 
„Finansowanie tworzenia i dokonywania 

zmian w dokumentacji planistycznej gmin 
związanej z lokalizacją elektrowni wiatro-
wych”. Kwestie te należałoby przeanalizo-
wać w zestawieniu z kompetencjami nad-
zorczymi przysługującymi wojewodzie 
w zakresie badania:
•	naruszeń	przez	radnych	zakazu	wyni-

kającego z treści art. 25a ustawy o sa-
morządzie gminnym2, zgodnie z którym 
radny nie może brać udziału w głosowa-
niu w radzie ani w komisji, jeżeli doty-
czy ono jego interesu prawnego;

•	legalności	aktów	prawa	miejscowego.

Wyniki kontroli a kompetencje nadzorcze wojewody

Lokalizacja i budowa  
lądowych farm wiatrowych

Budowa elektrowni wiatrowych wywołuje kontrowersje, poczynając od 
kwestii ich posadowienia, przez wyjaśnienie istoty „inwestycji celu pu-
blicznego”, na finansowaniu takiego przedsięwzięcia kończąc. Zmiana 
przepisów stanowiących podstawę do prowadzenia polityki przestrzen-
nej gminy, w szczególności przepisów dotyczących odpowiedzialności 
radnych za naruszenie zakazu wynikającego z  treści art.  25a ustawy 
o samorządzie gminnym oraz zasad finansowania, choćby w części, spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwoli 
w przyszłości na wyeliminowanie nieprawidłowości wykazanych w rapor-
cie Najwyższej Izby Kontroli.

1 Informacja o wynikach kontroli� Lokalizacja� i� budowa� lądowych� farm� wiatrowych,� NIK, nr ewid. 
131/2014/P/13/189/LWR; <http://www.nik.gov.pl/plik/id,7128,vp,9004.pdf>.

2 Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. DzU.2013.594 ze zm.).



40 KoNtRolA PAńStWoWA

kontrola i audyt   Kamilla Grobicka-madej

Transparentność na styku 
interesu publicznego i prywatnego
ocena skontrolowanej przez NIK działal-
ności (pkt 2)3 wykazała, że w części gmin 
(ok. 30%) elektrownie wiatrowe lokalizo-
wane były na gruntach należących do osób 
pełniących funkcję organów gminy bądź 
zatrudnionych w gminnych jednostkach 
organizacyjnych, między innymi radnych, 
burmistrzów, wójtów czy też pracowni-
ków urzędów gmin, to jest osób, które jed-
nocześnie w imieniu gminy uczestniczyły 
w podejmowaniu bądź podejmowały de-
cyzje co do miejsca inwestycji. Sytuacje 
takie, noszące znamiona konfliktu intere-
sów, stwarzały zagrożenie wystąpienia zja-
wisk o charakterze korupcyjnym, w tym 
także niedopuszczalnego lobbingu, nato-
miast z punktu widzenia obowiązującego 
prawa – w ocenie NIK – uchybiały prze-
pisom ustawy o samorządzie gminnym, 
a w szczególności obowiązkom radnych. 
Stały także w sprzeczności z normami usta-
wy – Kodeks postępowania administra-
cyjnego4 (dalej: „k.p.a.”). 

W przypadku radnych, którzy nie wy-
łączyli się z głosowania w trybie art. 25a 
ustawy o samorządzie gminnym (dalej: 
„usg”) w sprawie dotyczącej bezpośred-
nio ich interesu prawnego, ustawodawca 
– jak zauważa NIK – nie przewidział żad-
nych sankcji o charakterze dyscyplinują-
cym lub karnym z tytułu naruszenia tej 

normy prawnej, co – zdaniem NIK – bez-
względnie wymaga zmian legislacyjnych. 
Należy w pełni zgodzić się ze stanowi-
skiem zaprezentowanym przez NIK w tej  
kwestii. 

Zagadnienie to warto jednak omówić 
w aspekcie sprawowanego przez wojewo-
dę nadzoru nad działalnością uchwało-
dawczą organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego pod kątem le-
galności uchwał, nad przyjęciem których 
głosowali radni podlegający wyłączeniu 
na mocy ustawy. 

Z treści art. 85 usg wynika, że nadzór 
nad działalnością gminną sprawowany jest 
na podstawie kryterium zgodności z pra-
wem. Wojewoda obowiązany jest ustalić, 
czy dana uchwała nie jest obarczona wadą 
istotnego naruszenia prawa5, uzasadniają-
cą konieczność wyeliminowania jej z obro-
tu prawnego – art. 91 ust. 1 usg. W przy-
padku uchwał w sprawie miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
zastosowanie ma również norma wyra-
żona w treści art. 28 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(dalej: „upzp”)6, która stanowi, że narusze-
nie zasad sporządzania studium lub planu 
miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 
sporządzania, a także naruszenie właści-
wości organów w tym zakresie, powodu-
ją nieważność uchwały rady gminy w ca-
łości lub części.

3 Informacja o wynikach kontroli, op. cit., s. 8.
4 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. DzU.2013.267 ze zm.).
5 Wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia prawa wojewoda może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność uchwały w całości lub w części. W przypadku nieistotnego naruszenia pra-
wa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, że 
uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa (art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

6 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU.2012.647 ze zm.).
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Zasady sporządzania planu miejscowe-
go rozumiane są jako wartości i meryto-
ryczne wymagania kształtowania polity-
ki przestrzennej przez uprawnione orga-
ny, dotyczące między innymi zawartych 
w akcie planistycznym ustaleń. tryb postę-
powania odnosi się natomiast do sekwencji 
czynności, jakie podejmuje organ w celu 
doprowadzenia do uchwalenia planu miej-
scowego, począwszy od uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu, a skoń-
czywszy na jego uchwaleniu7.

Gdyby zatem przyjąć, że możliwe 
jest wyeliminowanie z obrotu prawnego 
uchwały w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wyłącz-
nie z uwagi na normę wyrażoną w treści 
art. 28 upzp, nie byłoby dopuszczalne do-
konanie oceny zgodności takiej uchwały 
z innymi przepisami powszechnie obowią-
zującego prawa, w szczególności – w ra-
mach omawianego zagadnienia – z treścią 
art. 25a usg. 

odmiennego zdania jest jednak Naczelny 
Sąd Administracyjny, który wskazał, że 
art. 28 upzp jest przepisem szczególnym, 
późniejszym. Niewątpliwie zatem powi-
nien stanowić podstawę działań nadzor-
czych podejmowanych przez wojewodę 
w stosunku do uchwał w tym przedmio-
cie. Przywołany przepis doprecyzowuje 
kompetencje nadzorcze wojewody, okre-
ślone w art. 91 ust. 1 usg. Nie można uznać, 
że regulacja zawarta w art. 28 upzp, dają-
ca wojewodzie możliwość unieważnienia 
uchwały w razie stwierdzenia określonych 

naruszeń prawa wyłącza ogólne, zakreślo-
ne w art. 91 ust. 1 usg, kompetencje woje-
wody do stwierdzania nieważności uchwał 
sprzecznych z prawem8.

takie stanowisko daje teoretycznie orga-
nowi nadzoru otwartą drogę do zbadania 
zagadnienia legalności uchwały w związ-
ku z naruszeniem szeroko rozumianej pro-
cedury jej przyjęcia przez udział radnego 
podlegającego na mocy art. 25a usg wy-
łączeniu z głosowania. 

Wobec powyższego należy zwrócić 
uwagę na dwie kwestie: po pierwsze, czy 
głosowanie nad przyjęciem planu zagospo-
darowania przestrzennego dotyczy intere-
su prawnego radnego w sytuacji, gdy plan 
obejmuje należące do niego nieruchomo-
ści, po drugie, czy w razie ewentualne-
go stwierdzenia, że radny podlegał wy-
łączeniu z głosowania, udział w nim miał 
wpływ na ważność uchwały. 

Z próbą odpowiedzi na tak sformuło-
wane pytania mierzył się niejednokrotnie 
w ramach działalności nadzorczej woje-
woda zachodniopomorski. W trakcie pro-
wadzonych postępowań nadzorczych do-
cierały bowiem do jego służb informacje, 
że w głosowaniach nad projektami miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego brali udział radni, których nie-
ruchomości wskazywano jako lokalizacje 
farm wiatrowych. 

odnosząc się zatem do problematy-
ki interesu prawnego przy podejmowa-
niu uchwały, przede wszystkim nale-
ży się przyjrzeć jego definicji. Zgodnie 

7 Wyrok NSA z 3.07.2014 r., sygn. akt. II OSK 249/13, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6CF81CE309>.
8 Wyrok NSA z 11.09.2007 r., sygn. akt. II OSK 759/07, <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E247350E6A>.
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z utrwalonym orzecznictwem i doktryną, 
posiadanie interesu prawnego w danej spra-
wie oznacza możliwość wskazania przepisu 
prawnego powszechnie obowiązującego, 
na podstawie którego można skutecznie 
żądać ochrony ze względu na zaspokoje-
nie własnych potrzeb. Interes prawny musi 
mieć charakter osobisty, być zindywiduali-
zowany i skonkretyzowany. Należy go od-
różnić od interesu faktycznego, który rów-
nież ma charakter indywidualny. Interes 
faktyczny to taki stan, w którym obywatel,  
wprawdzie bezpośrednio zainteresowany 
rozstrzygnięciem sprawy administracyj-
nej, nie może jednak tego zainteresowania 
poprzeć przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, mającego stanowić pod-
stawę skutecznego żądania stosownych 
czynności organu administracji9. 

Przenosząc powyższą definicję na grunt 
bieżącego wywodu należy uznać, że uchwa-
ła dotycząca planu zagospodarowania jest 
aktem prawnym powszechnie obowiązu-
jącym10, zapewniającym ochronę obywa-
telom, których nieruchomości obejmuje 
swym zasięgiem. Idąc dalej, wskazywa-
łoby to, że radni, których nieruchomości 
znajdują się w obszarze objętym planem, 
mając interes prawny w głosowaniu nad 
jego przyjęciem, podlegają wyłączeniu. 
trzeba jednak zauważyć, że restrykcyjne 
stosowanie takiego stanowiska może do-
prowadzić do sytuacji patowej w radzie, 
bowiem jeżeli plan obejmowałby swoim 

zasięgiem teren całej gminy, wszyscy radni 
musieliby wyłączyć się z udziału w głoso-
waniu nad nim, zatem uchwała nie mogłaby  
zostać w ogóle podjęta. Podobna sytuacja 
miałaby miejsce w głosowaniach dotyczą-
cych studium uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, podat-
ków i opłat lokalnych (gdyż dotyczą one 
wszystkich mieszkańców gminy, w tym 
radnych) czy diet przysługujących rad-
nym. Należy mieć na uwadze to, że wa-
runkiem sine qua non ubiegania się o man-
dat radnego, zgodnie z przepisami usta-
wy – Kodeks wyborczy11, jest posiadanie 
prawa wybieralności do danej rady. Prawo 
wybieralności (bierne prawo wyborcze) 
ma w wyborach do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego osoba 
mająca prawo wybierania tych organów 
(art. 11 § 1 pkt 5), to jest obywatel polski 
oraz obywatel Unii Europejskiej niebę-
dący obywatelem polskim, który najpóź-
niej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz 
stale zamieszkuje na obszarze tej gminy 
(art. 10 § 1 pkt 3 lit. a). W istocie radni są 
członkami wspólnoty samorządowej, którą 
tworzy ogół mieszkańców danej jednost-
ki wybierający swoje organy przedstawi-
cielskie, zaś ich obowiązkiem jest branie 
udziału w pracach rady gminy i jej ko-
misji oraz innych instytucji samorządo-
wych, do których zostali wybrani lub de-
sygnowani – art. 24 usg. W ramach pełnio-
nej funkcji radni podejmują wiele decyzji 

9 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.08.2008 r., sygn. akt II OZ 789/08, 
 <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7CA621CD19>.
10 Art. 87 ust. 2 Konstytucji RP: Źródłami�powszechnie�obowiązującego�prawa�Rzeczypospolitej�Polskiej�są�

na�obszarze�działania�organów,�które�je�ustanowiły,�akty�prawa�miejscowego.
11 Ustawa z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (DzU.2011.21.112 ze zm.).
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dotyczących gminy jako całości12. W kon-
sekwencji, w skład organu stanowiącego 
gminy zawsze wchodzą jej mieszkańcy i to 
oni muszą podejmować decyzje dotyczą-
ce ogółu społeczności lokalnej. 

Zgodzić się wobec tego należy ze zdro-
worozsądkowym stanowiskiem, że o ile 
radny nie będzie wyłącznym beneficjen-
tem uchwały w sprawie planu zagospoda-
rowania przestrzennego, to jest gdy plan 
nie obejmuje jedynie jego nieruchomości, 
nie ma on bezwzględnego obowiązku wy-
łączenia się z głosowania13. Zupełnie po-
boczną kwestią jest zagadnienie standar-
dów etycznych, których respektowanie, 
co prawda niezabezpieczone żadną sank-
cją, jednak zawsze korzystnie wpływa na 
postrzeganie osoby radnego przez jego rze-
czywistych i potencjalnych wyborców.

Drugim zagadnieniem wymagającym 
omówienia jest ważność głosowania nad 
uchwałą w kontekście udziału w nim rad-
nego podlegającego wyłączeniu.

Z przeprowadzonych przez wojewodę 
zachodniopomorskiego postępowań nad-
zorczych, nie tylko dotyczących uchwał 
w sprawie przyjęcia planów zagospoda-
rowania przestrzennego, często wynika-
ło jednoznacznie, że doszło do naruszenia 
przepisu art. 25a usg. Podjęciu stosownych 
czynności nadzorczych, to jest wydaniu 

rozstrzygnięcia nadzorczego w każdym 
przypadku zaistnienia takich okoliczności 
sprzeciwia się jednak stanowisko prezen-
towane przez sądy administracyjne, od-
noszące się do interpretacji zakazu wyni-
kającego z treści wymienionego przepisu. 
otóż, zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem, udział w głosowaniu radnego pod-
legającego wyłączeniu na mocy art. 25a 
usg należy oceniać na tle wyników głoso-
wania. Jeżeli wynik głosowania świadczy 
o tym, że udział w głosowaniu radnego,  
który powinien się z takiego głosowania 
wyłączyć, nie miał wpływu na podjęcie 
danej uchwały (nie był głosem decydują-
cym), należy to traktować jako nieistot-
ne naruszenie prawa w rozumieniu art. 91 
ust. 4 usg14.

Naruszenie byłoby zaś istotne, gdyby 
uczestnictwo radnego w głosowaniu, 
wbrew zakazowi wynikającemu z art. 25a 
usg, przesądzić miało o podjęciu uchwały. 
Wówczas uchwała obarczona wadą istotne-
go naruszenia prawa powinna zostać wy-
eliminowana z obrotu prawnego15. 

Z powyższych względów konieczne jest 
– na co wskazuje NIK w Informacji o wy-
nikach kontroli – doprecyzowanie i zmiana 
przepisów w zakresie udziału w głosowaniu 
nad projektem uchwały w sprawie lokali-
zacji farm wiatrowych (zarówno studium, 

12 Wysokość podatków, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.
13 <http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]

=detail&tx_news_pi1[news]=21077&cHash=ec94fd10562cc41df395276fd9657cec>.
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 26.06.2013 r., sygn. akt II SA/Ke 255/13; 

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/291EF274E7>.
15 Takie stanowisko zaprezentowano w komentarzu do ustawy o samorządzie gminnym, opracowanym pod 

redakcją R. Hausera i Z. Niewiadomskiego: Ustawa�o�samorządzie�gminnym.�Komentarz, Warszawa 2011, 
s. 317. Wprawdzie takie stanowisko wypracowane zostało na gruncie podejmowania uchwały w sprawie 
wyboru przewodniczącego, niemniej jednak najważniejszą kwestią było omówienie zakazu wynikającego 
z treści art. 25a ustawy o samorządzie gminnym,
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jak i planu) radnych będących właścicie-
lami gruntów, na których planowana jest 
inwestycja. Wydzierżawienie gruntu pod 
turbiny wiatrowe niewątpliwie wiąże się 
ze zmianą sytuacji majątkowej właściciela 
gruntu z uwagi na osiąganie korzyści z ty-
tułu czynszu dzierżawnego.

Na zakończenie trzeba wskazać, że z woli 
prawodawcy przepis art. 25a ustawy o sa-
morządzie gminnym miał zapobiegać sy-
tuacji wykorzystywania mandatu radne-
go w celach prywatnych przez osoby peł-
niące funkcje publiczne, niezależnie od 
tego, czy rezultatem wykorzystania man-
datu będzie przysporzenie korzyści ma-
jątkowej czy jakiejkolwiek innej16. o ile 
udział radnego w głosowaniu, gdy ma on 
interes prawny i jednocześnie decydujący 
głos w sprawie przyjęcia uchwały, może 
stanowić podstawę do stwierdzenia nie-
ważności aktu dotyczącego posadowienia 
farm wiatrowych, o tyle nie jest możliwe 
zastosowanie analogicznego trybu dzia-
łania w przypadku osób wymienionych 
w art. 24 i art. 25 k.p.a., odnoszących się 
do przyczyn wyłączenia odpowiednio pra-
cownika organu administracji publicznej 
i organu administracji publicznej. Udział 
osób podlegających na mocy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego wyłączeniu, 
które mimo zakazu uczestniczyły w imie-
niu gminy w podejmowaniu bądź podej-
mowały decyzje co do miejsca inwesty-
cji, w żaden sposób nie wpływa na tryb 

podejmowania uchwały. tym samym nie 
może stanowić podstawy do uznania, że 
akt organu stanowiącego gminy obarczo-
ny jest wadą naruszenia prawa.

Finansowanie przez inwestorów 
dokumentacji planistycznej gmin
W ocenie NIK, w zdecydowanej więk-
szości skontrolowanych gmin (ok. 80%) 
zgoda organów gmin na lokalizację elek-
trowni wiatrowych była uzależniona od 
sfinansowania przez inwestorów doku-
mentacji planistycznej lub przekazania 
na rzecz gminy darowizny w wysokości 
co najmniej ekwiwalentnej do kosztów 
zmiany założeń zagospodarowania prze-
strzennego. Przepisy prawa stanowią, że 
tego rodzaju wydatek powinien być pokry-
ty z budżetu gminy17. Finansowanie w ten 
sposób zadań własnych gminy mogło być 
źródłem wystąpienia konfliktu interesów 
między preferencjami inwestorów a obiek-
tywnymi – z punktu widzenia gminy i lo-
kalnych społeczności – rozwiązaniami pla-
nistycznymi. tak ukształtowane relacje na 
styku interesu publicznego i prywatnego 
stanowią, zdaniem NIK, mechanizm ko-
rupcjogenny18.

W rozważaniach nad zagadnieniem fi-
nansowania sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go trzeba przede wszystkim wskazać, że 
uchwalanie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego następuje 

16 Por. R. Hauser i Z. Niewiadomski, op.cit., s. 316.
17 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(DzU.2012.647 ze zm.), koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy, natomiast w myśl art. 21 
ust. 1 tej ustawy, koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.

18 Cyt. wyżej Informacja o wynikach kontroli Lokalizacja�i�budowa�lądowych�farm�wiatrowych, s. 9.
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w trybie i na zasadach przewidzianych 
w przepisach ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. tego ro-
dzaju uprawnienie nie ma charakteru obo-
wiązkowego zadania własnego samorządu,  
poza przypadkami gdy wymóg sporzą-
dzenia planu wynika z przepisów odręb-
nych (art. 14 ust. 7 upzp19). Pierwszy etap 
procedury we wskazanym zakresie sta-
nowi uchwała o przystąpieniu do spo-
rządzenia planu, która jest warunkiem  
niezbędnym, umożliwiającym przepro-
wadzenie dalszych przewidzianych pra-
wem czynności. Co istotne – uchwała ta 
podejmowana jest z inicjatywy samej rady 
bądź następuje na wniosek wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 1 
i ust. 4 upzp). organami właściwymi do 
podjęcia inicjatywy w zakresie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego są wyłącznie organy 
wymienione w art. 14 ust. 4 upzp20, na-
tomiast mieszkańcom gminy (właścicie-
lom gruntów położonych na terenie gminy 
i objętych przyszłym planem) czy też in-
westorowi21 nie przysługuje prawo żąda-
nia lub wystąpienia z wnioskiem o pod-
jęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania z jednoczesną deklaracją o po-
kryciu choćby w części kosztów jego spo-
rządzenia.

W sytuacji gdy inicjatywa sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego na cele farmy wiatrowej 
pochodzi od inwestora, nasuwa się wnio-
sek, że zignorowano właściwość organów 
dysponujących uprawnieniem w tej ma-
terii. oczywiście, sam projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pochodzi od organu gminy, 
jednak wcześniejsza deklaracja inwesto-
ra o pokryciu choćby w części kosztów 
jego sporządzenia uzasadnia twierdzenie,  
że inicjatorem jest podmiot zainteresowa-
ny posadowieniem elektrowni wiatrowej, 
nie zaś organy gminy. 

okoliczność, w której inwestor (wła-
ściciel nieruchomości) dysponujący od-
powiednimi środkami finansowymi po-
zwalającymi na pokrycie kosztów przy-
gotowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, za-
interesowany uchwaleniem planu i co za 
tym idzie – zmianą sposobu użytkowania 

19 Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne: ustawa z 3.07.2002 r. 
– Prawo lotnicze (DzU.2013.1393 ze zm.); ustawa z 30.05.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi skład-
nikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (DzU.2013.712 ze zm.); ustawa 
z 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (DzU.2012.651 ze zm.); ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (DzU.2003.162.1568 ze zm.); ustawa z 7.05.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerow-
skich obozów zagłady (DzU.1999.41.412 ze zm.); ustawa z 10.06.1994 r. o zagospodarowaniu nierucho-
mości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (DzU.1994.79.363 ze zm.).

20 Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 4). W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwesty-
cji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwane-
go dalej „planem miejscowym” (art. 14 ust. 1).

21 Firma ubiegająca się o lokalizację farmy wiatrowej.
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i zagospodarowania swoich nieruchomości 
w celu realizacji zamierzonej przez niego 
inwestycji, ponosi choćby w części koszty  
sporządzenia planu, prowadzi do jego 
uprzywilejowania. to z kolei – moim zda-
niem – w oczywisty sposób narusza prze-
pis art. 21 ust. 1 upzp oraz fundamentalną  
zasadę praworządnego działania orga-
nów administracji publicznej w demo-
kratycznym państwie prawnym, urze-
czywistniającym zasady sprawiedliwości  
społecznej.

Ważne jest również to, że od zasady wy-
rażonej w art. 21 ust. 1 upzp gmina może 
odstąpić jedynie wtedy, gdy prawo na to 
zezwala, to jest wówczas, gdy inwestycja 
obejmuje osiągnięcie celu publicznego. 
Bezsporne jest, że budowa elektrowni wia-
trowych nie jest inwestycją celu publiczne-
go w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami22, co wprost wska-
zuje orzecznictwo NSA23. Zastrzeżenie 
przez prawodawcę, że zobowiązanymi do 
poniesienia kosztów sporządzenia planu 
są podmioty reprezentujące władzę – bu-
dżet państwa oraz budżet samorządów 
– ma na celu uniknięcie w toku procedu-
ry sytuacji, w której to podmiot zewnętrz-
ny mógłby wpływać przez jego finansowa-
nie na sposób zagospodarowania określo-
nych nieruchomości, co może się wiązać  
ze wzrostem ich wartości oraz zmianą 
użytkowania. Zasadne jest zatem twier-
dzenie, że wolą prawodawcy było unik-
nięcie mogących pojawiać się zjawisk pa-
tologicznych (tzw. przygotowania planu 

na zamówienie) i zminimalizowanie ry-
zyka nieuczciwego lobbingu.

W analizowanej sprawie szczególnego 
zaakcentowania wymaga, że miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z przepisem art. 14 ust. 8 upzp 
jest aktem prawa miejscowego, a z założe-
nia nie można sobie „kupić” prawa.

W pełni zgodzić się należy z zaprezen-
towanym przez Najwyższą Izbę Kontroli 
stanowiskiem, że interesy potencjalnego 
inwestora nie zawsze są zbieżne z obiek-
tywnymi z punktu widzenia społeczności  
lokalnej rozwiązaniami planistycznymi co 
– moim zdaniem – w konsekwencji skut-
kuje często wyrażeniem sprzeciwu spo-
łeczności lokalnej wobec zamiaru lokali-
zacji farm wiatrowych.

Istotne jest jednak to, na co zwraca 
uwagę NIK w treści podrozdziału 3.3.324, 
że w orzecznictwie sądowoadministracyj-
nym utrwala się pogląd, iż kwestia pono-
szenia kosztów sporządzenia planu miej-
scowego została uregulowana w przy-
woływanej ustawie w opisany sposób 
i oznacza, że gmina nie może domagać się  
pokrywania tych kosztów (poza wypadka-
mi przewidzianymi w art. 21 ust. 2) przez, 
na przykład, właścicieli nieruchomości ob-
jętych postanowieniami planu czy też inne 
osoby fizyczne lub prawne zainteresowa-
ne sporządzaniem planu. Natomiast fakt 
pokrycia tych kosztów (choćby w pewnej 
części) przez inny podmiot jest kwestią we-
wnętrzną gminy i w tej sytuacji, gdy pro-
cedura planistyczna została zachowana, 

22 Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU.2014.518 ze zm.).
23 Wyrok NSA z 6.09.2013 r., sygn. akt II OSK 886/12; <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81D77FAD5D>.
24 Informacja o wynikach kontroli Lokalizacja�i�budowa�lądowych�farm�wiatrowych, op.cit., s. 20.
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nie może on powodować stwierdzenia nie-
ważności uchwały25.

Ze względu na zakres kompetencji 
nadzorczych przysługujących wojewo-
dzie, obejmujących uprawnienie a zara-
zem obowiązek badania zgodności z prze-
pisami prawa uchwał podjętych przez or-
gany stanowiące gminy – dopuszczalne 
jest zakwestionowanie uchwały w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego z uwagi na naruszenie zasa-
dy sporządzania planu, wyrażonej w art. 21 
ust. 1 upzp. 

Należy jednak pamiętać, że rozstrzygnię-
cia nadzorcze wojewody podlegają kontro-
li sądów administracyjnych na mocy art. 3 
§ 2 pkt 6 ustawy – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi26. 
W związku z tym, że w orzecznictwie są-
dowoadministracyjnym przeważa pogląd, 
zgodnie z którym finansowanie planu miej-
scowego jest wewnętrzną sprawą gminy 
i w sytuacji, gdy procedura uchwalenia 
planu została zachowana nie ma podstaw do 
uznania, że uchwała została podjęta z istot-
nym naruszeniem prawa. Wysoce prawdo-
podobne jest zatem, że sąd nie uwzględniłby 

argumentów organu nadzoru, iż narusze-
nie art. 21 ust. 1 upzp w konsekwencji pro-
wadzi do uchybienia zasadom sporządza-
nia planu, co z kolei uzasadniałoby twier-
dzenie, że uchwała obarczona jest wadą 
powodującą konieczność wyeliminowa-
nia jej z obrotu prawnego – art. 28 upzp27. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że 
wyłącznie doprecyzowanie przepisów sta-
nowiących podstawę do prowadzenia poli-
tyki przestrzennej gminy, w szczególności  
przepisów dotyczących odpowiedzialno-
ści radnych za naruszenie zakazu wyni-
kającego z treści art. 25a usg oraz zasad  
finansowania – choćby w części – sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, pozwoli na wyeli-
minowanie w przyszłości zjawisk patolo-
gicznych opisanych przez Najwyższą Izbę 
Kontroli. 

kaMilla Grobicka-MadeJ
dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
w Zachodniopomorskim  
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

25 Wyrok NSA z 6.07.2012 r., sygn. akt. II OSK 996/12; <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD9AB574F8>.
26 Ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU.2012.270 ze zm.).
27 Naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządza-

nia, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy 
w całości lub w części.

Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, organy gminy, samorząd gminny, rozwiązania planistyczne, 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne




