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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 

skontrolowała Urząd Gminy w Platerówce, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie 

przestrzegania wymogów formalno-prawnych przy prowadzeniu postępowań dotyczących 

budowy farm wiatrowych, zlokalizowanych na terenie gminy Platerówka. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 28 kwietnia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli – stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK – przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność Urzędu, 

pomimo nieprawidłowości, dotyczącej zawarcia 7 stycznia 2008 r. umowy na 

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewidującej 

nielegalne finansowanie tego opracowania ze środków nie pochodzących z budŜetu 

gminy Platerówka. 

Przyjęta ocena wynika z uwag i ocen cząstkowych przedstawionych poniŜej. 

1. Kontrola wykazała, Ŝe podejmowane do czasu jej zakończenia działania Urzędu 

w zakresie lokalizacji na terenie gminy Platerówka farm wiatrowych PLATERÓWKA i 

WŁOSIEŃ, słuŜących do wytwarzania energii elektrycznej, realizowane były zgodnie z 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 



 
 

2 

procedurami obowiązującymi przy prowadzeniu postępowań związanych z przygotowaniem i 

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „mpzp”. 

Wykonując kompetencje określone przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z 23 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą o pizp”2, Rada 

Gminy Platerówka – na wniosek Wójta Gminy Platerówka – podjęła: 

− 26 listopada 2007 r. uchwałę Nr IX/51/07 w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp 

parku wiatrowego PLATERÓWKA, połoŜonego w gminie Platerówka w obrębach 

geodezyjnych: Platerówka, Zalipie, Przylasek, Włosień; 

− 28 kwietnia 2008 r. uchwałę Nr XIII/68/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp  

parku wiatrowego WŁOSIEŃ, połoŜonego w gminie Platerówka w obrębach 

geodezyjnych: Platerówka i Włosień. 

W obu przypadkach spełniony został, określony w art. 14 ust. 5 ustawy o pizp, wymóg 

przeprowadzenia przez Wójta Gminy Platerówka analizy dotyczącej zasadności przystąpienia 

do sporządzenia mpzp. Uwagę zwraca przy tym fakt, Ŝe taką analizę odnoszącą się do mpzp 

parku wiatrowego WŁOSIEŃ przekazano Wojewodzie Dolnośląskiemu – badającemu 

legalność uchwał – dopiero na jego wezwanie, podjęte w trybie nadzoru prawnego. Wskazać 

przy tym naleŜy, iŜ w obowiązującym w tym czasie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Platerówka3, przewidziano moŜliwość lokalizacji 

obiektów energii niekonwencjonalnej, np. elektrowni wiatrowych, co świadczy o zachowaniu 

zgodności wnioskowanych przez Wójta Gminy Platerówka rozwiązań planistycznych z 

ustaleniami przedmiotowego Studium. 

Zachowując wymóg określony w art. 17 pkt 1 ustawy o pizp, informację o podjęciu 

przez Radę Gminy Platerówka uchwał o przystąpieniu do opracowania obu mpzp: 

zamieszczono w miejscowej prasie, opublikowano na stronie internetowej w BIP Urzędu, a 

ponadto wywieszono – w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi 

gminy Platerówka. Tak obwieszczone informacje Wójta Gminy Platerówka wskazywały m.in. 

na moŜliwość składania w przedmiotowym zakresie pisemnych wniosków w terminie 21 dni 

od momentu ukazania się tych ogłoszeń. 

Spełniony został równieŜ wymóg art. 17 pkt 2 ustawy o pizp, dotyczący 

zawiadomienia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania mpzp, organów i instytucji 

właściwych do uzgadniania i opiniowania mpzp. Zawiadomienia takie, obejmujące równieŜ 

                                                           
2 Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 
3 Przyjęte uchwałą Rady Gminy Platerówka Nr XIII/73/2000 z 30 czerwca 2000 r. 
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prośbę o składanie pisemnych informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób 

zagospodarowania terenu objętego planem, Wójt Gminy Platerówka wystosował do 12 

organów i instytucji w przypadku mpzp parku wiatrowego PLATERÓWKA oraz do 11 

organów i instytucji w przypadku mpzp parku wiatrowego WŁOSIEŃ. 

Ponadto, w związku z wymogiem art. 53 ustawy z 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko4, Wójt Gminy Platerówka, jako 

organ opracowujący projekt mpzp, wystąpił 6 marca 2009 r. do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Lubaniu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 

prognozie oddziaływania na środowisko do projektów mpzp dla parków wiatrowych 

PLATERÓWKA i WŁOSIEŃ. ChociaŜ oba organy postanowiły uzgodnić zakres i stopień 

szczegółowości informacji w przedmiotowych prognozach, niemniej Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniósł równieŜ uwagi wskazujące na potrzebę 

uwzględnienia w nich oceny oddziaływania planowanych elektrowni wiatrowych na 

stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz analizy skumulowanego 

oddziaływania planowanych elektrowni na komponenty środowiska przyrodniczego i 

krajobrazu. 

Do czasu zakończenia kontroli Rada Gminy Platerówka nie uchwaliła zarówno mpzp 

parku wiatrowego PLATERÓWKA, jaki i mpzp parku wiatrowego WŁOSIEŃ, przy czym 

projekt pierwszego z nich został sporządzony w czerwcu 2010 r. (patrz punkt 3 niniejszego 

wystąpienia), natomiast projekt drugiego mpzp nie został jeszcze przygotowany. 

W ślad za sporządzeniem projektu mpzp parku wiatrowego PLATERÓWKA 

wypełniony został wymóg – przewidziany w art. 17 pkt 10 i 11 ustawy pizp – podania do 

publicznej wiadomości informacji o wyłoŜeniu do wglądu projektu tego mpzp i terminie 

wnoszenia uwag do tego opracowania. Ponadto 7 lipca 2010 r. przeprowadzona została 

publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie. 

2. ZauwaŜyć teŜ naleŜy zaangaŜowanie społeczności gminnej na rzecz przeprowadzenia 

referendum w sprawie projektu budowy tzw. parku wiatrowego na obszarze gminy 

Platerówka. JednakŜe poprzez podjęcie 30 marca 2011 r. uchwały Nr V/18/11, Rada Gminy 

Platerówka postanowiła odrzucić wniosek inicjatorów takiego referendum w oparciu o 

negatywną opinię powołanej w tym celu Komisji Rady Gminy, która uznała, Ŝe treść 
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zaproponowanego pytania referendalnego ogranicza swobodę działalności gospodarczej, a 

wymóg art. 13 ustawy z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym5 nie został spełniony z 

powodu nieobwieszczenia zamiaru przeprowadzenia referendum i pytania referendalnego na 

tablicach ogłoszeń. Takie rozstrzygnięcie skutkowało skargą referendalnej grupy inicjatywnej, 

skierowaną – za pośrednictwem Rady Gminy Platerówka – do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu, a wnoszącą o uchylenie całości uchwały Nr V/18/11. 

Skarga ta nie została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do czasu 

zakończenia badań kontrolnych, tj. do 21 kwietnia 2011 r. 

3. Kontrola wykazała jednocześnie, Ŝe w trójstronnej umowie nr 1/01/2008 z 7 stycznia 

2008 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

lokalizacji urządzeń technicznych parku wiatrowego PLATERÓWKA – zawartej pomiędzy 

Gminą Platerówka (Zamawiającym), pracownią projektową (Wykonawcą) i spółką prawa 

handlowego (Płatnikiem) – wynagrodzenie za to opracowanie w wysokości 66,0 tys. zł netto 

(plus 22%VAT), przypisane zostało do zapłaty przez Płatnika, co było nielegalne w świetle 

przepisów ustawy o pizp. Koszty sporządzenia tego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nie mogły być bowiem pokrywane ze środków Płatnika, gdyŜ związane z tym 

planem przedsięwzięcie nie spełniało wymogu inwestycji celu publicznego, tj. wymogu 

określonego w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o pizp, a w związku z tym nie mogło być traktowane 

jako wyjątek od zasady ujętej w art. 21 ust. 1 tej ustawy, przewidującej pokrywanie kosztów 

sporządzenia planu miejscowego ze środków budŜetu gminy. Natomiast o tym, Ŝe inwestycja 

polegająca na budowie elektrowni wiatrowych nie stanowi inwestycji celu publicznego 

przesądza art. 2 pkt 5 ustawy o pizp. Zgodnie z tym przepisem przez inwestycję celu 

publicznego naleŜy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 

(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w 

art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami6. Ustalony tamŜe 

zamknięty katalog zadań zaliczanych do celów publicznych nie obejmuje budowy elektrowni 

wiatrowych, a jedynie budowę i utrzymanie przewodów i urządzeń do przesyłania energii 

elektrycznej oraz innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i 

urządzeń. ZauwaŜyć przy tym naleŜy, Ŝe zamiar pokrycia kosztów sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego z środków budŜetu gminy nie moŜna uzasadniać 

                                                                                                                                                                                     
4 Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm. 
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chęcią ograniczenia wydatków publicznych, gdyŜ ustawodawca, wprowadzając – co do zasady 

– obowiązek pokrywania tych kosztów z budŜetu gminy, miał na względzie przede wszystkim 

zapewnienie obiektywizmu i racjonalności rozwiązań urbanistycznych. Przeniesienie na 

inwestora (płatnika) kosztów zadania nie związanego z realizacją celu publicznego, moŜe 

wiązać się z przyjęciem korzystnych dla niego rozwiązań urbanistycznych, nie zawsze 

toŜsamych z zasadami prawidłowego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

i ogólnym interesem publicznym, szczególnie danej wspólnoty samorządowej. 

Umowa z 7 stycznia 2008 r. nie została zrealizowana do czasu zakończenia niniejszej 

kontroli, czego powodem był brak środków finansowych po stronie Płatnika i niewywiązanie 

się przez niego z obowiązku dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy. Stwierdzono przy tym, Ŝe Urząd nie dochodził od Wykonawcy tej umowy 

wynikających z niej zobowiązań. Nie egzekwowano przy tym kar z tytułu jego nie 

wywiązywania się z realizacji przedmiotu umowy, co Pan Wójt tłumaczył wątpliwościami 

związanymi z zasadnością naliczenia takich kar w sytuacji braku zawinienia po stronie 

Wykonawcy. 

W powyŜszej sytuacji oraz mając na względzie obowiązek wykonania uchwały Rady 

Gminy Platerówka Nr IX/51/07 z 27 listopad 2007 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego PLATERÓWKA, Gmina 

Platerówka (Zamawiający) zawarła 16 czerwca 2010 r. z tą samą pracownią projektową 

(Wykonawcą) dwustronną umowę o sporządzenia przedmiotowego planu za wynagrodzeniem 

w wysokości 45,0 tys. zł brutto (płatnym przez Zamawiającego), która została zrealizowana. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie 

działań mających na celu uporządkowanie stosunków i zobowiązań występujących między 

stronami umowy nr 1/01/2008 z 7 stycznia 2008 r., zawartej na opracowanie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji urządzeń technicznych parku 

wiatrowego PLATERÓWKA. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia 

przez Pana Wójta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź 

o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

                                                                                                                                                                                     
6 Nr 261, poz. 2603 ze zm. – dane promulgacyjne dla tej ustawy w kształcie obowiązującym w dacie podpisania 
umowy trójstronnej. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 


