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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/014 – Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Tadeusz Korszeń, doradca ekonomiczny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
nr KGP/29/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Wojewoda Podlaski, działając w granicach prawa, zapewnił możliwość realizacji 
inwestycji celu publicznego w postaci dwutorowej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa3 na terenie Gminy Bakałarzewo4 
poprzez wydanie zarządzenia zastępczego5. Przebieg NL przez teren Gminy został 
wyznaczony według wariantu zaproponowanego przez inwestora6 (wariant W47) po 
uprzednim pozytywnym jego zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Białymstoku8.  

Wojewoda wydał ZZ na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym9 w związku z zaniechaniem przez 
Gminę wnioskowanych przez PSE zmian „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”10 oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy11. 

                         

                                                      
1  Dalej: PUW. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3  Na terenie Polski przebiega ona przez gminy: Ełk, Olecko, Wieliczki, Bakałarzewo, Suwałki (miasto i gminę), Jeleniewo, 

Szypliszki, Puńsk oraz Sejny Dalej: Napowietrzna Linia lub NL.  
4  Dalej: Gmina. 
5  Z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

umożliwiającym realizację odcinka trasy NL na terenie Gminy. Dalej: ZZ.  
6  Polskie Sieci Energetyczne SA. Dalej: PSE. 
7  Jeden z sześciu przekazanych przez inwestora do RDOŚ do zaopiniowania. Preferowany przez PSE został uznany przez 

RDOŚ za optymalny. 
8  Dalej: RDOŚ. 
9   Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm., dalej: upzp. 
10  Dalej: Studium. 
11  Dalej: MPZP. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Przestrzeganie przepisów w planowaniu przebiegu 
Napowietrznej Linii przez teren Gminy  

1.1. Działania podejmowane przez Wojewodę w celu przyjęcia 
przez Gminę planu (studium) uwzględniającego przebieg NL 
przez jej teren 

W Gminie, należącej poprzednio do Województwa Suwalskiego Napowietrzna Linia 
była planowana od 1993 r.12 NL była wprowadzona w MPZP obowiązującym do 
końca 2004 r. jako linie energetyczne projektowane 400 kV + 110 kV. Od 2004 r. 
Gmina nie posiadała ważnego MPZP. Na dzień 15 stycznia 2009 r.13 Napowietrzna 
Linia nie była ujęta w Studium. 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego14, w którym 
przewidywano przebieg Napowietrznej Linii na terenie Gminy, uchwalony został dnia 
27 czerwca 2003 r.15 Zadanie to ujęto w punkcie VI.5.1. zatytułowanym „Poprawa 
bezpieczeństwa prac krajowego systemu energetycznego w północno-wschodnim 
obszarze w stanach normalnych i awaryjnych oraz umożliwienie uczestnictwa w 
europejskim rynku energii w obszarze bałtyckim” i w wykazie zadań rządowych 
służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, stanowiącym załącznik nr 4 
do PZPWP.  

(dowód: akta kontroli str. 4-55 i 322) 

Dnia 28 grudnia 2011 r.16 Rada Gminy przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie 
sporządzenia zmiany Studium, zatwierdzonego 20 grudnia 1998 r.17, 
a w uzasadnieniu do niej wskazała m. in., że: 
- wniosek do Wójta Gminy Bakałarzewo18 o przystąpienie do sporządzenia zmiany 

Studium w związku z planowaną realizacją NL na terenie Gminy w pasie 
technologicznym szerokości 70 m i długości około 19 km skierowała ELTEL 
Networks Rzeszów SA - pełnomocnik inwestora; inwestycję, finansowaną ze 
środków unijnych należało oddać do użytku w terminie do czerwca 2015 r., a w 
tym celu m. in. dołożyć starań, by bez zwłoki stworzyć podstawy prawne jej 
realizacji, 

- aktualne dokumenty planistyczne Gminy nie pozwalają na realizację NL,  
- inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (międzynarodowym) 

jakim jest NL jest umieszczona w PZPWP, 
- stworzenie podstaw prawnych do przedsięwzięcia realizowanego w ramach 

Narodowej Strategii Spójności, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i państw sąsiednich, musi obejmować zmianę Studium 
oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy, 

- prace nad tymi dokumentami muszą przebiegać równolegle, ich uchwalenie jest 
przewidywane na koniec 2012 r. 

Zarząd Województwa Podlaskiego, postanowieniem z dnia 10 lipca 2012 r., uzgodnił 
pozytywnie projekt zmiany Studium przedłożony przez Wójta Gminy 14 czerwca 
2012 r. w zakresie zgodności z ustaleniami PZPWP. 

(dowód: akta kontroli str. 56-58 i 182) 

                                                      
12 W uchwale Rady Gminy Nr XXXI/153/93 z dnia 22 lipca 1993 r. 
13 Data zaświadczenia Urzędu Gminy przesłanego do LitPol Link Sp. z o.o.  
14 Dalej: PZPWP. 
15 Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
16 Nr XII/61/11.  
17 Uchwałą Nr III/25/98 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIX/96/08 z dnia 22 lipca 2008 r.  
18 Dalej: Wójt Gminy. 
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Wicewojewoda Podlaski w dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymał od PSE odpowiedzi na 
pytania zadane inwestorowi przez uczestników spotkania w dniu 15 marca 2013 r. 
w Bakałarzewie, w tym m. in. na następujące kwestie: 
− w kwestii odrzucenia wariantu trasy W3 wyjaśniono m.in., że  wariant W4 

wybrano jako „bardziej korzystny” pod względem oddziaływania na środowisko 
(zdrowie i życie ludzi, gleby, zabytki, ptaki i nietoperze), zabudowę mieszkalną 
oraz kolizję wariantu W3 z infrastrukturą drogową; 

− w kwestii bezpieczeństwa uprawiania pod NL truskawek stwierdzono, że możliwa 
jest uprawa truskawek, zbóż i krzewów owocowych, których wysokość nie 
przekracza 5 m;  

− w kwestii możliwości przesunięcia linii na skraj działki za Rospudą w prawo w 
kierunku Suwałk tak, aby linia nie przechodziła centralnie przez działkę, gdyż 
właściciel prowadzący gospodarstwo agroturystyczne chce tam  postawić 
masarnię, piekarnię, sklep i budynek mieszkalny, poinformowano, że w tym 
wypadku korekta nie była możliwa, gdyż RDOŚ dopuścił przejście przez rzekę 
Rospudę jedynie pod warunkiem niewycinania drzew, zaś zmiana trasy NL 
w zaproponowanym kierunku wymagałaby wycinki drzew; 

− w kwestii, czy można dokonać weryfikacji operatów przedstawianych przez 
wykonawcę, w tym przyjętych współczynników oraz elementów składających się 
na odszkodowanie oraz czy w operatach uwzględniono utratę wartości całej 
działki, PSE wyjaśnił, że zweryfikowano metodologię sporządzania operatów 
szacunkowych przez wykonawcę, były one wykonywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz z metodologią wykorzystywaną dla wyceny 
służebności przesyłu, uwzględniały obniżenie wartości nieruchomości z tytułu 
lokalizacji linii oraz wynagrodzenie za posadowienie konstrukcji słupa i za 
służebność przesyłu; każdy właściciel, po weryfikacji zasadności przez 
inwestora, mógł zlecić wykonanie nowego operatu szacunkowego wybranemu 
przez siebie rzeczoznawcy, a koszty wykonania pokrywał inwestor;  

− w kwestii zbadania przez inwestora, czy podczas budowy NL mogą zostać 
zniszczone murawy kserotermiczne, PSE poinformował, 
że  prawdopodobieństwem wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 
w chronionych siedliskach przyrodniczych  (murawy kserotermiczne – kod 6210) 
zajął się RDOŚ, który po zbadaniu materiału dowodowego odmówił wszczęcia 
postępowania administracyjnego19, uzasadniając to niskim 
prawdopodobieństwem wystąpienia szkody w dającej się przewidzieć 
przyszłości; 

− w kwestii zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez pola wytwarzane wokół linii 
energetycznych PSE wyjaśnił, że ze znanych mu raportów żaden nie wskazywał 
na związek pomiędzy liczbą zachorowań a oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego wytwarzanego przez NL; Światowa Organizacja Zdrowia 
również nie wskazuje pól elektromagnetycznych, które występują przy liniach, 
jako czynnika zagrażającego zdrowiu; PSE wskazał, że w Polsce przepisy 
określające dopuszczalne wartości pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz 
zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w  środowisku 
oraz sposobów dotrzymania tych poziomów i są surowsze od obowiązujących 
w innych krajach UE; w toku postepowania w sprawie wydania decyzji 
środowiskowej kompetentny organ sprawdza, czy poziom pola 
elektromagnetycznego będzie zgodny z normami; uruchomienie nowo 
wybudowanej  linii 400 kV poprzedza się terenowymi pomiarami emitowanych 
pól elektromagnetycznych,  jej włączenie do pracy jest uzależnione od zgodności 

                                                      
19  Postanowieniem WSI.510.27.2012.JŁ z dnia 4 lutego 2013 r. 
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uzyskanych wyników pomiarów z wymaganiami obowiązujących w Polsce 
przepisów. 

(dowód: akta kontroli str. 59-71) 

Inwestor, w piśmie do Wojewody Podlaskiego z dnia 27 maja 2013 r., wyrażając  
obawę co do ryzyka nieuchwalenia zmiany Studium, zwrócił się z prośbą o podjęcie 
działań opisanych w art. 12 upzp , tj. wezwanie Gminy do uchwalenia zmiany 
Studium. Inwestor informował, że projekt zmiany Studium wyłożono w Gminie do 
publicznego wglądu w okresie od 10 sierpnia do 11 września oraz powtórnie od 8 
listopada do 6 grudnia 2012 r. W dniu 5 kwietnia 2013 r. PSE przekazał Gminie    
projekt zmiany Studium wraz z propozycją rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag, 
poprzez ich odrzucenie ze względu na ich sprzeczność z uchwałą intencyjną Rady 
Gminy w której była mowa o linii napowietrznej podczas gdy w uwagach pojawiła się 
koncepcja linii kablowej (podziemnej). Nieuchwalenie zmiany Studium mogło, 
zdaniem inwestora, skutkować utratą środków unijnych zaplanowanych na NL 
w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 i  trudnościami w przyznaniu środków 
unijnych na kolejne inwestycje. 
Pismem z dnia 2 lipca 2013 r. Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW zwróciła się do 
Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o opinię na temat dopuszczalności 
wdrożenia procedury sporządzenia planu miejscowego  w formie zarządzenia 
zastępczego wynikającej z art. 12 ust. 3 upzp w ważnej dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, priorytetowej, choć nie ujętej w programach rządowych, 
inwestycji budowy „mostu energetycznego” Polska – Litwa. Odpowiedź omówiono 
w punkcie 1.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 72-76 i 121-123)  

W piśmie z dnia 11 czerwca 2013 r. Wójt Gminy poinformował Wojewodę 
o zatrzymaniu prac planistycznym nad Studium i wskazał, że zdaniem organów 
samorządowych Gminy Napowietrzna Linia powinna przebiegać w większej 
odległości od zabudowań lub powinno się zastosować linię podziemną.  
Pismem z dnia 3 lipca 2013 r. Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW poprosiła Wójta 
Gminy o pilną odpowiedź, czy i kiedy zostaną wznowione prace planistyczne oraz 
czy ich zatrzymanie oznacza odstąpienie od uchwalenia stosownej zmiany Studium 
oraz MPZP. 
Pismem z dnia 4 lipca 2013 r. Wójt i Rada Gminy poinformowali Wojewodę, że  
stanowisko Gminy nie uległo zmianie. Inwestor nie porozumiał się z mieszkańcami, 
a wobec ich silnych protestów organy Gminy nie są w stanie kontynuować prac 
planistycznych nad Studium. 
Pismem z dnia 10 lipca 2013 r. Wójt Gminy poinformował Wojewodę, że Urząd 
Gminy odstępuje od uchwalenia zmiany Studium oraz MPZP. Uchwałą z dnia 23 
lipca 2013 r. 20 Rada Gminy odstąpiła od uchwalenia zmiany Studium. Uchwała nie 
zawierała uzasadnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 173-177) 

Wojewoda, w myśl przepisu art. 12 ust. 3 upzp pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r. 
wezwał Radę Gminy do uchwalenia, do dnia 16 września 2013 r., zmiany Studium 
przez wskazanie obszaru rozmieszczenia inwestycji celu publicznego w postaci NL 
na terenie Gminy. Jednocześnie Wojewoda wskazał, że po upływie wyznaczonego 
terminu zastosuje procedurę w sprawie sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, 
w zakresie koniecznym dla realizacji inwestycji celu publicznego. 

                                                      
20  Nr XXIX/188/13. 
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Z uwagi na bezskuteczny upływ wskazanego terminu Wojewoda, na podstawie art. 
12 ust. 3 w zw. z art. 14 upzp, zarządził21 w dniu 15 października 2013 r. 
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka NL na terenie 
Gminy. Gmina bowiem nie wprowadziła stosownej zmiany w Studium, o czym 
informował Wójt w kolejnych pismach, zaś Rada Gminy odstąpiła od uchwalenia 
zmiany Studium. 

(dowód: akta kontroli str. 178, 184-188) 

W ZZWP wskazano  m. in., że celem regulacji prawnych tam zawartych  jest: 
- umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

jaką jest NL; 
- ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ich 

ochrony z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych;  
- ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w pasie technologicznym NL. 

(dowód: akta kontroli str. 204-215) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. Zasadność  wydania ZZWP  

Nawiązując do pisma PUW z dnia 24 czerwca 2014 r., dotyczącego analizowania 
przez Wojewodę działań określonych w art. 12 ust. 3 upzp, pełnomocnik PSE 
poinformował Wojewodę w dniu 24 lipca 2013 r., iż na podstawie art. 61 ust.1 Kpa 
oczekują wszczęcia postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego. 
Wyraził obawę, iż dalsza zwłoka we wszczęciu niezbędnej procedury zagrozi 
finansowaniu NL ze środków UE i jej  zrealizowaniu do 2015 r., czyli w terminie 
wynikającym z umów o dofinansowanie. Wskazał, że Wojewoda jako organ 
działający z upoważnienia ustawy powinien uwzględnić interes inwestora 
realizującego inwestycję celu publicznego oraz zaniechania Gminy w kwestii 
sporządzenia stosownych aktów planowania przestrzennego. 
Prezes Zarządu PSE pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r. m. in. podkreślił, że próba 
zmiany trasy NL w stosunku do wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i procedowania według poglądowej trasy z PZPWP 
spowodowałaby konieczność  powtórzenia wszystkich procedur formalnoprawnych, 
w tym oceny oddziaływania na środowisko oraz ponownego przeprowadzenia 
konsultacji i uzgodnień z lokalną społecznością. Spowodowałoby  to niewywiązanie 
się Polski z zobowiązań międzynarodowych oraz doprowadziłoby do utraty 
dofinansowania ze środków unijnych  w wysokości ponad 725 mln zł.   

(dowód: akta kontroli str. 153-154,179-181) 

W PUW poddano analizie opracowane w okresie od 13 czerwca do 15 lipca 2013 r. 
na zamówienie PSE i przekazane Wojewodzie: 

- odpowiedzi Kancelarii Radcy Prawnego dr Anny Szmytt na pytania dotyczące 
„trybu zastępczego” Wojewody odnoszące się m. in. do: 
• możliwości skutecznego zaskarżenia przez Gminę uruchomienia tego trybu 

przez Wojewodę, 
• statusu uchwały inicjującej podjętej dla zmiany Studium i MPZP po wydaniu 

przez Wójta Gminy zarządzenia przyjmującego uwagi do Studium, 
• możliwości wkroczenia organu nadzorczego jeżeli Gmina działałaby 

w sprzeczności z zapisami PZPWP i uchwały inicjującej, 

                                                      
21 Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Podlaskiego. Dalej ZZ z 15 października 2013 r. 
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• możliwości zmiany przez Wójta jego zarządzenia i wydania korzystnego dla 
PSE. 

W odpowiedziach zawarto m. in. wyjaśnienie, że w myśl przepisu art. 48 upzp 
podstawą wszczęcia „trybu zastępczego”  jest istnienie programu zawierającego 
zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
krajowym. Program przygotowuje minister właściwy dla danego przedsięwzięcia. 
Po zaopiniowaniu przez sejmik województwa powinien zostać przyjęty przez 
Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Na jego podstawie właściwy minister 
występuje do marszałka województwa z wnioskiem o wprowadzenie programu 
do planu zagospodarowania przestrzennego województwa;    

- opinię prawną ww. Kancelarii dotyczącą uzasadnienia wszczęcia przez 
Wojewodę postępowania w sprawie przyjęcia MPZP w trybie zarządzenia 
zastępczego, w której m. in. wskazuje się, że Wojewoda powinien wziąć pod 
uwagę postawę Wójta jako organu sporządzającego Studium, który pisemnie 
zadeklarował brak woli kontynuacji procedury planistycznej oraz dokonał 
wiążącej czynności urzędowej w postaci rozpatrzenia uwag do projektu w sposób 
uniemożliwiający realizację inwestycji22. Brak woli organów Gminy w zakresie 
uchwalenia Studium miał jednak, zdaniem autorki,  znaczenie wtórne i charakter 
„dowodowy” w sprawie zasadności zaangażowania się Wojewody. Do podjęcia 
wstępnych działań określonych w art. 12 ust. 3 upzp wystarczającą podstawą był 
sam brak zmiany Studium w Gminie oraz uzasadnione okolicznościami 
wątpliwości, czy lokalizacja NL w uchwale Rady Gminy nastąpi w akceptowalnym 
z punktu widzenia potrzeb interesu publicznego terminie; 

- ekspertyzę prawną sporządzoną przez prof. Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu  dr. hab. Marka Szewczyka w sprawie uwarunkowań 
prawnych dotyczących podjęcia przez Wojewodę procedury ustanowienia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia 
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym w formie 
zarządzenia zastępczego. W jej konkluzji wniosek o wydanie zarządzenia 
zastępczego, złożony przez  inwestora 29 maja 2013 r. był w pełni uzasadniony, 
gdyż m.in. dotychczasowe prace planistyczne z naruszeniem zasady wyrażonej 
w art. 17 upzp zgodnie z którą poszczególne etapy tej procedury miały być 
dokonywane z zachowaniem ustawowo określonej kolejności trybu postępowania 
wymagającego najpierw dokonania oceny oddziaływania inwestycji 
przewidzianych w projekcie planu miejscowego na środowisko, a dopiero później 
wyłożenia projektu tego planu do publicznego wglądu oraz że władze Gminy nie 
miały zamiaru uchwalić ani zmiany Studium, ani MPZP;   

- opinię prawną CMS Cameron McKenna dotyczącą sporządzenia przez 
Wojewodę MPZP i wydania w tej sprawie zarządzenia zastępczego, w której 
m.in. zawarto informację, że Wójt Gminy w dniu 28 maja 2013 r. wydał 
Zarządzenie nr 30 w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany Studium, z którego 
wynikało, że niektóre ze zgłoszonych uwag zostały uwzględnione w sposób 
sprzeczny z założeniami wynikającymi z PZPWP z uwagi na przyjęcie, że przy 
domostwach zastosowanie znajdzie linia kablowa. 

 (dowód: akta kontroli str. 92-121 i 133-136) 

W konkluzji ekspertyzy prawnej zamówionej23 przez PUW 4 października 2013 r. 
w sprawie dopuszczalności wdrożenia w stosunku do Gminy procedury wydania 

                                                      
22  Tj. realizacji linii podziemnej niemożliwej do wykonania m. in. ze względu na brak zgody organów środowiska. 
23  Autorstwa Profesora Uniwersytetu w Białystoku dr hab. Dariusza Ryszarda Kijowskiego na podstawie  umowy z  24 

października 2013r. Koszt 3 000 zł brutto. 
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zarządzenia zastępczego, o którym mowa  w art. 12 ust. 3 upzp,  autor stwierdził m. 
in., że odpowiedź na zadane dwa rozbudowane pytania: 
1/ Czy dopuszczalne jest wdrożenie procedury sporządzenia MPZP w formie 

zarządzenia zastępczego dla nieujętej w rejestrach i programach rządowych24, 
ale ujętej w obowiązującym PZPWP budowy NL? 

2/ Czy podjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego 9 września 2013 r. 
Uchwała25 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany PZPWP, mającej 
wprowadzić NL na terenie Gminy w przebiegu zgodnym z wnioskiem PSE oraz 
z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jest wystarczającą podstawą, by 
ustanowić MPZP dla innego przebiegu NL niż w obowiązującym PZPWP? 

brzmi „nie”. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę wniosków płynących 
z opinii i ekspertyz dostarczonych przez inwestora, których treść sprawiała  
wrażenie, że były one pisane jednostronnie, jakby z apriorycznym założeniem, aby 
wykazać zasadność zabiegów podmiotu zainteresowanego realizacją inwestycji,  
istnieje ryzyko stwierdzenia nieważności wprowadzonego w tym trybie MPZP. 
Zdaniem autora byłoby to bowiem nadużycie kompetencji nadzorczej – 
zastosowanie jej mimo niezaistnienia wszystkich przesłanek ustawowych takiej 
ingerencji w samodzielność planistyczną Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 155-172) 

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW z 2 lipca 2013 r. 
Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismem z dnia 16 sierpnia 2013 r.26 
poinformował m. in., że przepisy nie przewidują sporządzenia planu miejscowego 
w trybie zarządzenia zastępczego w sytuacji, gdy gmina na wezwanie uchwali 
lub zmieni studium, wprowadzając do niego inwestycje o znaczeniu wojewódzkim 
i krajowym, ale nie sporządzi stosownego planu. 
Realizacja NL została wskazana w PZPWP jako zadanie rządowe służące realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych ujętych w centralnym rejestrze programów 
rządowych Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast27. Opracowany przez 
Ministra Gospodarki Program zadania rządowego budowy układu przesyłowego 400 
kV Polska-Litwa uzyskał uzgodnienie Prezesa UMiRM na podstawie art. 58 ust. 2 
upzp. Programu tego zadania nie zatwierdziła Rada Ministrów i nie przekazano go 
do centralnego rejestru zadań rządowych, a zatem nie uzyskał statusu programu 
zadania rządowego w rozumieniu art. 58 ust. 1 upzp. 

(dowód: akta kontroli str. 124-132) 

W sytuacji, gdy dnia 28 grudnia 2011 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę intencyjną 
w sprawie sporządzenia zmiany Studium, Wojewoda nie miał podstaw prawnych do 
wszczęcia działań w trybie art. 12 ust. 3 upzp. Dopiero przyjęcie przez Radę Gminy 
uchwały z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia zmiany 
Studium oznaczającej jednocześnie odstąpienie od zmiany MPZP dało Wojewodzie 
podstawę prawną do wydania ZZ.   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

                                                      
24   Co znajduje potwierdzenie w piśmie Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej  omówionego w tym punkcie niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
25  Nr XXXI/384/13. 
26  BP-1kk-074-2/13 Nr 2523. 
27  Dale: UMiRM. Urząd zlikwidowany 1 stycznia 2004 r.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2.  Konsultacje w sprawie realizacji inwestycji celu 
publicznego   

2.1. Wyłożenie projektu ZZWP do publicznego wglądu i dyskusja 
publiczna 

Do projektu ZZWP wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 22 maja do 20 
czerwca 2014 r. wniesiono uwagi, których Wojewoda, stosownie do przepisu art. 17 
pkt 12 upzp nie uwzględnił. Wojewoda wskazał, że  dokonał szeregu analiz28 
dokumentów, z których wynikało, że podczas ich sporządzania nie pominięto 
społeczności  lokalnej, z którą konsultowano różne warianty przebiegu NL przez 
teren Gminy, zaś 6 spośród nich przeanalizowano. Nieuwzględnienie uwag było 
uzasadniane przez Wojewodę następująco:  

− NL stanowi inwestycję o znaczeniu ponadlokalnym, a jej realizacja jest 
konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

− propozycja budowy linii kablowej (podziemnej zamiast napowietrznej) nie może 
zostać przyjęta ponieważ taka linia pozostawia „wyraźny ślad ekologiczny”, 
zmienia strukturę gleby na całej długości trasy układu przesyłowego (znaczne 
wykopy pod linię kablową) oraz widoczne miejsca połączeń odcinków kabla (ze 
względów transportowych i montażowych nie dłuższych niż 600 – 800 m, 
studzienki kablowe lub miejsca wprowadzenia powietrza chłodzącego do tuneli, 
stacje końcowe z elementami napowietrznymi. W przypadku awarii naprawa 
takiej linii uszkodzeń wymaga długotrwałej i kosztownej lokalizacji uszkodzenia, 
każdorazowego przeprowadzenia prac ziemnych29,  

− za obszary wyłączone z produkcji rolnej inwestor wypłaci odszkodowania i po 
zakończeniu inwestycji przywróci teren do stanu pierwotnego, 

− część uwag nie dotyczyła projektu ZZWP. 

 (dowód: akta kontroli str.220-247, 267-269, 322 i 336) 

Na podstawie art. 17 pkt  9 upzp w dniu 12 czerwca 2014 r. przeprowadzono 
w Bakałarzewie dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 
zarządzenia zastępczego, w której uczestniczyli mieszkańcy Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 319-320) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Zdaniem NIK, w celu poszanowania praw mieszkańców i zapewnienia pełnej 
przejrzystości podejmowania przez Wojewodę decyzji w przedmiotowej sprawie, 
wskazanym było wyłożenie projektu MPZP w siedzibie Gminy. Biorąc pod uwagę, że 
przepisy tego nie nakazywały, NIK zauważa, że Wojewoda zamieścił ww. projekt na 
stronach internetowych PUW, do czego też nie był zobowiązany. 

2.2. Uzgodnienia i opiniowanie ZZWP  

W myśl art. 17 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 3 upzp Wojewoda 24 października 
2013 r. zawiadomił 30 organów, urzędów, inspekcji i instytucji o wydaniu ZZ z 15 

                                                      
28  Dyrektor Wydziału Infrastruktury wyjaśniła, że przed przystąpieniem do sporządzenia projektu MPZP analizowano: 

PZPWP, dokumenty związane z ustanowieniem po roku 2003 obszaru Natura 2000 Doliny Górnej Rospoudy, ustawę o 
ochronie przyrody, wydane dnia 25 lutego 2005 r. Rozporządzenie nr 17 Wojewody Podlaskiego w sprawie obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”, ocenę i raport oddziaływania na środowisko na NL, decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla NL wydaną przez RDOŚ w lipcu 2013 r., w której w szczególności sprawdzeniu 
podlegał fakt analizy przez RDOŚ sześciu wariantów i wariantu „zerowego” dla tej inwestycji.    

29  Więcej na str. 31 decyzji nr DOOŚ-OAI.4202.3.2013.AŁ.7 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmieniającej 
decyzję RDOŚ w Białymstoku z 4 lipca 2013 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla NL 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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faktycznego 
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października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP na obszarze 
umożliwiającym realizację NL na terenie Gminy. Ewentualne pisemne wnioski do 
MPZP mogły być składane w PUW do dnia 12 listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 337-338) 

Stosownie do art. 17 pkt 6 lit. a w związku z art. 12 ust. 3 upzp Wojewoda przesłał 
dnia 3 lutego 2014 r. projekt MPZP do 16   urzędów,  inspekcji i komend z prośbą 
o jego uzgodnienie oraz do 19 organów, inspekcji, komend, służb i spółek 
o zaopiniowanie, wskazując, iż niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni uważane 
będzie za równoznaczne z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem. 
Wojewoda otrzymał uzgodnienia od RDOŚ30, Zakładu w Białymstoku PSG sp. z 
o.o., Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, 
Delegatury ABW, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach31, 
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku32, Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad33, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie34. Uzgodnienia odmówił Wojewodzie Wójt Gminy uzasadniając35, iż  
projekt MPZG był sprzeczny z przepisami o planowaniu przestrzennym, gdyż 
nie uwzględniał uwag: 
− wniesionych przez Wójta Gminy dnia 4 listopada 2013 r., dotyczących 

usytuowania przebiegu NL w odległości jak najdalszej od zabudowań 
mieszkalnych lub alternatywnego jej poprowadzenia w technologii kablowej; 

− mieszkańców Gminy przyjętych zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/2013 z 28 
maja 2013 r., dotyczących obaw o zdrowie powodowanych bliskością przebiegu 
NL. 

Postanowienie Wójta uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach, 
które postanowiło uzgodnić pozytywnie projekt MPZG, wskazując na brak podstaw 
do odmowy przez Wójta Gminy.  
Wojewoda otrzymał pozytywne opinie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej przy Wójcie Gminy Suwałki36, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Białymstoku37, PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok38, 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Białymstoku39 i uwagi od PSE40. 

 (dowód: akta kontroli str. 302-307, 339-434) 

Z Decyzji RDOŚ41 wynikało, że NL w granicach województwa podlaskiego m. in. 
przecina obszar Natura 2000 Obszar Górnej Rospudy na długości 1,2 km. 
Zastosowanie potrójnej wiązki przewodów fazowych zawieszonych na stalowych 
słupach miało wpłynąć na skuteczne obniżenie poziomu szumów akustycznych 
wytwarzanych przez NL. Odległość pomiędzy przewodem fazowym a ziemią 
nie będzie mniejsza niż 13,4 m. Możliwa będzie praca pod linią nawet przy użyciu  
maszyn rolniczych. Na odcinkach leśnych oraz cennych przyrodniczo przewidziano 
zastosowanie słupów o maksymalnej wysokości 107 m, a pozostałych w wysokości 
78 m. 

                                                      
30  Postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. 
31  Postanowienie z 14 lutego 2014 r. 
32  Postanowienie z 17 lutego 2014 r. 
33  Postanowienie z 12 lutego 2014 r. 
34  Pismo nr NZG/A/021/22/KOS/9/14. 
35  Postanowienie znak: RIG.6724.3.2014 z dnia 19 lutego 2014 r. 
36  Opinia 2/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. 
37  Opinia  Nr 91/NZ/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. 
38  Pismo nr RP3/DD/W-1332/2014 z 11 lutego 2014 r.  
39  Pismo nr BTRR/AS/063/2014 z 18 lutego 2014 r. 
40  Pismo nr TLI/2098/2014. 
41  Pismo Nr WOOŚ-II.4202.1.2012.AS z dnia 4 lipca 2013 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla budowy NL. Dalej: 

Decyzja RDOŚ lub Decyzja Środowiskowa. 
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Przed wydaniem Decyzji Środowiskowej przeanalizowano sześć wariantów 
przedsięwzięcia, w tym wariant czwarty proponowany do realizacji przez inwestora 
oraz „zerowy polegający  na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.” Przy doborze wag 
najwyższą wartość przypisano oddziaływaniu NL na zdrowie i życie ludzi (waga 0,4), 
na ptaki (waga 0,25) oraz na nietoperze (waga 0,2). Zabytkom oraz kosztom 
inwestycji przypisano wagę 0,04. W przypadku gleb przyjęto wagę 0,07 ze względu 
na potencjalne protesty, jakie mogły wyniknąć przy zajmowaniu terenu o wysokich 
walorach rolniczych. 
RDOŚ stwierdził, że  żaden z rozważanych wariantów nie omijał obszarów  sieci 
Natura 2000, a znalezienie racjonalnego wariantu przy ekonomicznie 
uzasadnionych kosztach budowy NL było niemożliwe. Dlatego podstawowymi 
kryteriami służącymi wyborowi wariantu preferowanego była jak najmniejsza 
ingerencja w obszary z zabudową mieszkaniową i w obszary przyrodnicze prawnie 
chronione, analiza wpływu na poszczególne elementy obszarów chronionych sieci 
Natura 2000 (ptaki, płazy, gady, owady, siedliska itp.) oraz względy społeczne 
(wyburzenia, ewentualny wykup nieruchomości). Wskazały one na przewagę 
wariantu czwartego. Przy jego wyborze wzięto również pod uwagę następujące 
kryteria: 
- obecność  w sąsiedztwie planowanej trasy NL obiektów budowlanych, zwłaszcza 

budynków mieszkalnych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, gdzie obowiązują standardy jakości środowiska (m. in. hałas, pola 
elektromagnetyczne); 

- obecność obiektów infrastruktury technicznej ograniczających możliwość 
posadowienia słupów  NL lub przeprowadzenia przewodów; 

- występowanie na planowanej trasie NL gruntów o niewielkiej nośności, 
uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie fundamentów pod 
konstrukcje wsporcze; 

-  obecność innych niż obszary Natura 2000 form ochrony przyrody i dziedzictwa 
kulturowego; 

- konieczność minimalizacji wpływu NL na krajobraz. 
RDOŚ przeanalizował oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
biorąc w szczególności pod uwagę oddziaływanie na klimat akustyczny, na wody 
powierzchniowe, podziemne i ujęcia wód do picia, przydatności rolniczej gleb i ich 
zanieczyszczenia, na krajobraz, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenia powietrza, 
oddziaływanie na dobra materialne, w tym na obszary Natura 2000 zgodnie z art. 
6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej42.  

(dowód: akta kontroli str.248-298) 

 W odpowiedzi na wniosek Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie 
zaopiniowania projektu MPZP na obszarze umożliwiającym realizację NL na terenie 
Gminy, RDOŚ zaopiniował43 pozytywnie projekt wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, gdyż m. in.: 
- NL jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W dołączonej 

prognozie oddziaływania na środowisko wskazano spójność tej inwestycji 
z planami i programami wyższego rzędu. Przebieg NL w Gminie determinowany 
był też jej przebiegiem w gminach sąsiednich. Załączona prognoza wykluczyła 
możliwość znaczącego negatywnego oddziaływania NL na terenach objętych 
przedmiotowym projektem, a położonych na obszarach podlegających ochronie 
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody44.  

                                                      
42  Badaniu poddano utratę wartości przyrodniczej terenu, zaburzenia drożności korytarzy migracyjnych zwierząt oraz wpływ 

na gatunki roślin i siedliska przyrodnicze. 
43  Pismo nr WOOŚ-1410.1.7.2014.AR z dnia 18 lutego 2014 r. Dalej: Opinia. 
44  Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” i projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 

„Dolina Górnej Rospudy”. 
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(dowód: akta kontroli str.405-406) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2.3. Odwołania samorządu i sprzeciwy mieszkańców Gminy 

W dniu 15 października 2013 r. Rada Gminy złożyła skargę do WSA w Białymstoku 
na ZZ, wnosząc o jego uchylenie i wyeliminowanie z obrotu prawnego, gdyż w jego 
treści nie wskazano terminu oraz sposobu odwołania od tego rozstrzygnięcia.  
Odnosząc się do zarzutów Wojewoda wskazał, że zarządzenie jest szczególnym 
aktem prawnym. Zasady jego sporządzania reguluje rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”45, 
w którym brak jest terminów i sposobu postępowania. Zdaniem Wojewody akty 
normatywne nie są aktami, do których mają zastosowanie przepisy KPA.  
Na rozprawie pełnomocnik Wojewody wskazał, że zaproponowany w zarządzeniu 
zastępczym przebieg NL wynika z ustaleń i konsultacji zwłaszcza z RDOŚ w kwestii 
dotyczącej ochrony przyrody. 
Sąd uznał skargę za niezasadną i na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi46 wyrokiem47 z dnia 
6 marca 2014 r. orzekł o jej oddaleniu.  

(dowód: akta kontroli str. 323-335) 

Jak wynika z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW – 
w ramach postępowania związanego z wydaniem ZZWP i postępowania w sprawie 
udzielenia pozwolenia na budowę NL w PUW nie podejmowano żadnych decyzji 
związanych z ustaleniem odszkodowań. 
Po wydaniu ZZWP, a przed wydaniem pozwolenia na budowę decyzje w sprawie 
odszkodowań były wydawane przez właściwego starostę, a odwołania od tych 
decyzji były rozpatrywane w Wydziale Nieruchomości i Geodezji PUW. 
Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Geodezji PUW Wojewoda 
Podlaski wydał w trybie odwoławczym pięć decyzji utrzymujących w mocy decyzje 
Starosty Suwalskiego, a mianowicie: cztery decyzje z 20 czerwca  i jedną decyzję z 
dnia 7 lipca 2016 r. 
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW – Bakałarzewo  
było jedyną Gminą, która na skutek protestu mieszkańców odmówiła wprowadzenia 
inwestycji o znaczeniu krajowym, jaką była budowa Napowietrznej Linii, do Studium 
i MPZP. Osiem Innych gmiy na terenie województwa podlaskiego, przez obszary 
których przebiegać miała NL umieściły ją w swoich dokumentach planistycznych.    

(dowód: akta kontroli str.454-488) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

 

 

 

                                                      
45  Dz. U. z 2016 r. ,  poz. 283. 
46  Dz. U. z 2016 r. poz.   718 ze zm. 
47  Sygn.. akt II SA/Bk 1162/13. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli48 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu 
Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. 

 

Warszawa, dnia 18 października 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Dyrektor 
Sławomir Grzelak 

( - ) 
Tadeusz Korszeń 

doradca ekonomiczny 

( - ) 

  
  
  

  

 
 

  

 

 

 
. 

                                                      
48  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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