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do uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 19 września 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag

Zgodnie  z  art.  12  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U.  z   2016 r. poz. 778 ze zm.),  Rada Miasta 
i Gminy Wysoka, rozstrzyga co następuje:

Na  podstawie  art.  11  pkt  10  i  11  ustawy z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778  ze zm.), Burmistrz Miasta 
i Gminy Wysoka,  poinformował  społeczeństwo  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu oraz 
o możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  projektu  studium  ze  zmianami,  w dniach 
od 27 stycznia do 18 lutego 2016 r. Dyskusję  publiczną przeprowadzono w dniu 11 lutego 
2016 r. W ustawowym terminie wyznaczonym w ww. ogłoszeniu i obwieszczeniu, tj. do dnia 
10 marca  2016 r. nie  wpłynęła  żadna  uwaga.  Natomiast  w  czasie  dyskusji  publicznej, 
do protokołu zostały złożone 2 uwagi. Pierwsza uwaga dotyczyła wpływu zmiany studium 
na ograniczenie możliwości rozwoju gminy. Natomiast druga uwaga dotyczyła sprzeciwu 
wobec  projektowania  linii  wysokiego  napięcia  w  pobliżu  zabudowań,  na  gruntach 
Wnoszącego uwagę.  Wnoszący stwierdził iż: ,,Gmina obstawia mnie wiatrakami, liniami  
elektroenergetycznymi, my w Jeziorkach musimy wszystko robić sami (droga, wodociąg).  
Ja tej gminie naprawdę nic nie zawdzięczam. Nic.”. 

W  związku  z  powyższym,  Rada  Miasta  i  Gminy  Wysoka,  po  zapoznaniu się 
z przedstawionymi uwagami, postanawia o ich nieuwzględnieniu, przy czym szczegółowe 
rozpatrzenie zawiera poniższe uzasadnienie oraz wykaz nieuwzględnionych uwag, który 
jest załącznikiem do niniejszego rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie

W  obowiązującym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa 
wielkopolskiego,  w punkcie  40.1.  dotyczącym  rozwoju  sieci  elektroenergetycznych 
układu  najwyższych  napięć,  w zakresie  przebudowy  Krajowego  Systemu 
Elektroenergetycznego  (KSE)  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  przewiduje  się 
m.in.  budowę  ciągu  liniowego  400  kV  Grudziądz  –  Bydgoszcz  –  Piła  (Krzewina)  – 
Poznań (Plewiska).  Linia  ta  została  również  ujęta  w ustawie  z  dnia 24 lipca  2015  r.  o 
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. 
z  2015 r.  poz. 1265  ze zm.).  Ustawa  ta  określa  strategiczne  dla  Polski,  inwestycje  w 
zakresie  sieci  przesyłowych  jako inwestycje  celu  publicznego.  Przewiduje  również  dla 
budowy linii  wymienionych  w załączniku  nr  1  do  ustawy,  specjalny  tryb  uzyskiwania  



decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  oraz  pozwolenia  na  budowę.  Tym  samym  jeżeli  gmina 
nie wprowadzi  inwestycji  zaliczonej  do  strategicznych  inwestycji  w  zakresie  sieci 
przesyłowych, to wojewoda będzie procedował i ustalał warunki lokalizacji, a gmina i tak  
będzie  musiała  respektować te  dokumenty.  Jednocześnie nieaktualne  stanie  się  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka. 

Innym trybem wprowadzenia inwestycji o znaczeniu krajowym, jeżeli Rada Miasta 
i  Gminy  nie  uchwali  studium  lub  jego  zmiany,  jest  wezwanie  przez  Wojewodę 
do uchwalenia zmiany studium w wyznaczonym terminie. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy 
z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
„Po bezskutecznym  upływie  tego  terminu  wojewoda  sporządza  miejscowy  plan  
zagospodarowania przestrzennego (…), w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji  
inwestycji celu publicznego oraz wydaje zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan  
wywołuje  skutki  prawne  takie  jak  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego.” 
Z kolei  ust.  4  ustala,  iż  „Koszty  sporządzenia  planu  ponosi  w  całości  gmina,  której  
obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze”.

Uzasadniając  nieuwzględnienie  uwag  należy  podkreślić,  iż  przedmiotowa  linia  
400 kV  służy  zapewnieniu  bezpieczeństwa  energetycznego  kraju.  Ma na celu  przede 
wszystkim:  poprawę  niezawodności  dostaw  energii  elektrycznej,  stwarza  możliwości  
wprowadzenia  mocy  zaplanowanych  do  realizacji  farm  wiatrowych  do  systemu 
energetycznego,  poprawia  warunki  do  rozwoju  gospodarczego.  Korzyściami,  z  którymi  
wiąże się realizacja przedmiotowej  linii  są również:  zwiększenie niezawodności dostaw 
energii  elektrycznej,  potencjalny  wzrost  atrakcyjności  gospodarczej  regionu,  wzrost 
możliwości pozyskania nowych inwestorów, a dla gminy - coroczne przychody z podatku 
naliczonego dla zrealizowanej linii. 

Zatem w świetle powyższego, wskazanym jest nieuwzględnienie złożonych uwag.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka 

                                                                                       inż. Henryk Stańczyk



WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG 
ZGŁOSZONYCHNA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. 

O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWNIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKA ZE ZMIANAMI
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E.Z. Zmiana studium 
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ogranicza to możliwości 
rozwoju gminy.
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- X - X Uwaga nieuwzględniona
Ograniczenia  rozwoju  dotyczą 
terenu, który zajmie linia wraz z 
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Jednak  inwestycja  służy 
poprawie  bezpieczeństwa 
energetycznego  kraju. 
Dodatkowo  poprawia  warunki 
do  rozwoju  gospodarczego 
województw: wielkopolskiego i 
kujawsko-pomorskiego  oraz 
umożliwia przyłączenia nowych 
odbiorców  energii  elektrycznej 
i inwestorów do sieci operatora 



systemu dystrybucyjnego.
Usytuowanie  linii 
elektroenergetycznej  2x400kV 
przyczyni  się  do  zwiększenia 
corocznych  przychodów  z 
podatku  naliczonego  dla 
zrealizowanej linii. 

2. R.P.

Zgłasza sprzeciw wobec 
projektowania linii 
wysokiego napięcia w 
pobliżu jego zabudowań, 
na jego gruntach,
„Gmina obstawia mnie  
wiatrakami, liniami 
elektroenergetycznymi,  
my w Jeziorkach musimy 
wszystko robić sami  
(*droga, wodociąg). Ja  
tej gminie naprawdę nic  
nie zawdzięczam. Nic.” 
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Uwaga nieuwzględniona
Ograniczenia  rozwoju  dotyczą 
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kujawsko-pomorskiego  oraz 
umożliwia przyłączenia nowych 
odbiorców  energii  elektrycznej 
i inwestorów do sieci operatora 
systemu dystrybucyjnego.
Usytuowanie  linii 
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zrealizowanej linii.

Oznaczenie: X  - podjęte stanowisko organu.

                                                    Przewodniczący
                                                       Rady Miasta i Gminy Wysoka 

                                                                                                                                                   inż. Henryk Stańczyk
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