UCHWAŁA NR VI.61.2019
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy linii wysokiego napięcia 400 kV Mikułowa-Czarna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 241 i art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. 2018r. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca gminy Legnickie Pole, zawartego w piśmie z dnia 29.01.2019 r.
sygnowanego jako „petycja” w sprawie udzielenia informacji dotyczących budowy linii wysokiego napięcia
400 kV Mikułowa – Czarna, Rada Gminy Legnickie Pole uwzględnia przedmiotowy wniosek.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole
Dariusz Szczerba
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Załącznik do
uchwały Nr VI.61.2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 maja 2019 r.
UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VI.61.2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy linii wysokiego napięcia 400 kV MikułowaCzarna
Składający wniosek pismem z dnia 29.01.19r. sygnowanym jako „petycja” wystąpił o udzielenie
informacji dotyczących budowy linii wysokiego napięcia 400 kV Mikułowa-Czarna.
Po skierowaniu dnia 18.02.19r. do składającego wniosek prośby o sprecyzowanie swojego stanowiska
zawartego w piśmie z dnia 29.01.19r. , wnioskodawca pismem z dnia 13.03.19r. nie wykonał zobowiązania
tylko podniósł, iż „to na organie administracji publicznej spoczywa obowiązek zebrania, przeanalizowania
wszystkich dowodów i udzielenia kompetentnej odpowiedzi” .
Dnia 26 marca 2019r. na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole,
wnioskodawca zobowiązał się sprecyzowania stanowiska, co do twierdzeń zawartych w piśmie z dnia
29.01.19r. sygnowanym jako „petycja” w terminie 7 dni od daty wizji lokalnej przeprowadzonej na
nieruchomościach skarżącego w dniu 04.04.19r., Wnioskodawca nie wywiązał się z tego zobowiązania.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole wyselekcjonowała z pisma z dnia
29.01.19r., pytania dotyczące udzielenia informacji dotyczących budowy linii wysokiego napięcia 400 kV
Mikułowa-Czarna i potraktowała w powyższym zakresie pismo z dnia 29.01.19r. jako wniosek
w rozumieniu art. 241 kpa .
O tym ,czy pismo stanowi skargę , wniosek , czy petycję decyduje nie oznaczenie pisma przez jego
autora , tylko merytoryczna treść pisma .
W piśmie z dnia 29.01.19r. wnioskodawca wystąpił o udzielenie informacji dotyczącej budowy linii
wysokiego napięcia 400kV Mikułowa - Czarna w Gminie Legnickie Pole.
1) Czy wszystkie procedury nakazane prawem zostały prawidłowo przeprowadzone. Proszę uzasadnić
dlaczego zmieniono przebieg tej linii w taki sposób, że skierowano jej przebieg przez obszary objęte
ochroną. Trzy obszary. Proszę uzasadnić, czy po zmianie budżet gminy zyska czy starci?
Komisja Skarg wniosków i petycji przeprowadziła postepowanie wyjaśniające odnośnie w/w
wniosków zawartych w piśmie z dnia 29.01.19r.
Rada Gminy Legnickie Pole dnia 28 lutego 2017r. podjęła uchwałę Nr XXVII.166.2017 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej
linii elektroenergetycznej, która objęła obszar całej gminy, a jej planowany przebieg działkę nr
12 położoną w obrębie Lubień należącą do Skarzącego.
Do wyłożonego projektu studium wnioskodawca złożył w dniu 22.06.2018 r. uwagi poruszające
następujące kwestie:
- Ostateczna decyzja dotycząca przebiegu linii 400 kV przez gminę należy do Rady Gminy Legnickie
Pole.
- Proponowany przebieg linii bardzo poważnie ingeruje w środowisko przyrodnicze objęte ochroną
prawną.
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- Proponowany przebieg nie idzie w parze z ładem przestrzennym, który jest nakazany ustawą i powinien
być przestrzegany.
- Propozycja innego przebiegu linii.
- Uzasadnienie konieczności zmiany przebiegu.
Ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczą uwagi
R - tereny o wiodącej funkcji produkcji rolnej - rolne, elektroenergetyczna sieć przesyłowa projektowana 2x400 kV Mikułowa- Czarna, strefy oddziaływania infrastruktury technicznej - pasy
technologiczne wzdłuż elektroenergetycznych sieci przesyłowych.
Trasa przedmiotowej linii została wyznaczona po przeprowadzeniu przez Inwestora szeregu
spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach. Spotkania miały charakter otwarty, a właściciele
nieruchomości byli o nich informowani. Przed rozpoczęciem procesu konsultacyjnego
z mieszkańcami Inwestor spotkał się z Radą Gminy Legnickie Pole w celu prezentacji wstępnych
założeń. W gminie Legnickie Pole odbyło się łącznie 5 otwartych spotkań konsultacyjnych
w świetlicach wiejskich. W trakcie tych spotkań zbierane były uwagi od mieszkańców odnośnie
przebiegu trasy linii. Znaczna część uwag została uwzględniona i skutkowały one zmianą przebiegu
linii. Jeżeli uwaga nie mogła zostać uwzględniona Inwestor zawsze podawał powody. Po zakończeniu
procesu konsultacyjnego i wypracowaniu optymalnego przebiegu trasy linii Rada Gminy Legnickie
Pole na wniosek Inwestora przystąpiła do opracowania zmiany Studium dla przedmiotowej
inwestycji.
Ponadto, przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV uzyskał pozytywną opinię Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu, a przed przystąpieniem do zmiany studium uzyskał pozytywne
stanowisko Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie jej napowietrznego przejścia przez zespoły
przyrodniczo – krajobrazowe.
Wójt Gminy Legnickie Pole w rozstrzygnięciu dotyczącym sposobu rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego –
przesyłowej linii elektroenergetycznej nie uwzględnił ww. uwagi i Rada Gminy Legnickie Pole
również nie uwzględniła uchwałą nr IV.30.2019 z dn. 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Studium - załącznik nr 3 do w/w uchwały.
Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 lutego 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVII.167.2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna
400 kV Mikułowa – Czarna, która objęła obszar planowanego przebiegu przedmiotowej linii, m.in.
działkę nr 12 położoną w obrębie Lubień będącą własnością wnioskodawcy .
Do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnioskodawca
złożył w dniach 15.10.2018 r. i 13.11. 2018 r. uwagi poruszające następujące kwestie:
- Ostateczna decyzja dotycząca przebiegu linii 400 kV przez gminę należy do Rady Gminy Legnickie
Pole.
- Proponowany przebieg linii bardzo poważnie ingeruje w środowisko przyrodnicze objęte ochroną
prawną.
- Proponowany przebieg nie idzie w parze z ładem przestrzennym, który jest nakazany ustawą i powinien
być przestrzegany.
- Propozycja innego przebiegu linii.
- Uzasadnienie konieczności zmiany przebiegu.
- Zwrócenie uwagi o nie posiadaniu pełnej wiedzy o inwestycji, zgłoszenie obaw i wątpliwości.
- Zgłoszenie niezadowolenia z powodu braku informacji o porozumieniu między Gminą, a PSE oraz
o sporządzeniu przez Wójta analizy skutków planu w perspektywie art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym .
- Zastrzeżenia do spotkań konsultacyjnych.
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- Sprzeciw wobec podpisania umowy.
- Sprzeciw wobec kwoty odszkodowania.
- Zgłoszenie problemu ze strukturą dróg wokół planowanej inwestycji.
- Propozycja innego przebiegu linii.
- Sprzeciw wobec kwoty odszkodowania.
- Dodatkowo właściciel zgłosił nieprawidłowości do sporządzonego protokołu z dyskusji publicznej.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczą uwagi
L1.E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki
L1.R - tereny rolnicze
L2.R - tereny rolnicze
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia złożonych uwag do projektu planu miejscowego może
nastąpić
wyłącznie
w granicach
kompetencji
określonych
w ustawie
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ich zakres wyznacza przepis art. 17 pkt 12 ustawy o p. i z. p.
Działając zgodnie z upoważnieniem ustawowym treść uwagi wymagała analizy pod kątem
sprawdzenia, w jakim zakresie odnosi się do wyłożonego projektu planu miejscowego. Osoba, która
złożyła uwagę kwestionuje przebieg planowanej linii elektroenergetycznej przez Gminę Legnickie
Pole. W uwadze podnoszone są różne argumenty za zmianą przebiegu odnoszące się do ochrony ładu
przestrzennego, ochrony przyrody, a przede wszystkim związane z wysokością odszkodowania.
Sprawa operatów szacunkowych nie może być przedmiotem rozpatrzenia, ponieważ nie jest to
ustalenie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. Projekt planu
miejscowego został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w tym został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi ustawowo uprawnionymi
organami i instytucjami.
Trasa przedmiotowej linii została wyznaczona po przeprowadzeniu przez Inwestora szeregu
spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach. Spotkania miały charakter otwarty, a właściciele
nieruchomości byli o nich informowani. Przed rozpoczęciem procesu konsultacyjnego
z mieszkańcami Inwestor spotkał się z Radą Gminy Legnickie Pole w celu prezentacji wstępnych
założeń. W gminie Legnickie Pole odbyło się łącznie 5 otwartych spotkań konsultacyjnych
w świetlicach wiejskich. W trakcie tych spotkań zbierane były uwagi od mieszkańców odnośnie
przebiegu trasy linii. Znaczna część uwag została uwzględniona i skutkowały one zmianą przebiegu
linii. Jeżeli uwaga nie mogła zostać uwzględniona Inwestor zawsze podawał powody. Po zakończeniu
procesu konsultacyjnego i wypracowaniu optymalnego przebiegu trasy linii Rada Gminy Legnickie
Pole na wniosek Inwestora przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowej inwestycji.
Ponadto, przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV uzyskał pozytywną opinię Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a przed przystąpieniem do projektu planu
miejscowego uzyskał pozytywne stanowisko Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie jej
napowietrznego przejścia przez zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.
W rozstrzygnięciu dotyczącym sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu wójt
gminy nie uwzględnił złożonych uwag jak również Rada gminy Legnickie Pole nie uwzględniła
w uchwale nr IV.31.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna
w Gminie Legnickie Pole – załącznik nr 2 do w/w uchwały .
Działka nr 12 obręb Lubień przed uchwaleniem ww. studium i mpzp działka posiadała funkcję Rteren upraw polowych, a po zmianie działka w części posiada funkcje oznaczona na rysunku planu
symbolem:
- L1.R, L2.R- tereny rolnicze na których: dopuszcza się: drogi dojazdu rolnego, urządzenia
infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 10; zakazuje się zabudowy.
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- L1.E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, Przeznaczenie terenów określonych
obejmuje przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Mikułowa – Czarna, na
których dopuszcza się: rolnicze wykorzystanie gruntów rolnych niewyłączonych z użytkowania
rolniczego, drogi dojazdu rolnego, dojazd do konstrukcji wsporczej linii, urządzenia infrastruktury
technicznej na zasadach określonych w rozdziale, zakazuje się zabudowy.
Pozostała część działki zgodnie z uchwałą nr XXII/114/2005 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia
27 kwietnia 2005r.,(Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2005r. Nr 104, poz. 2253) posiada funkcję
oznaczoną symbolem:
- R - teren upraw polowych bez możliwości budowy wszelkich obiektów z wyłączeniem urządzeń
infrastruktury technicznej i komunalnej, niezbędnych
dla obsługi terenów zabudowanych
lub przeznaczonych w planie do zabudowy.
Dotychczasowa procedura planistyczna w zakresu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole oraz
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna, odbyła się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych w w/w ustawie
Przebieg linii uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu, a przed przystąpieniem do projektu planu miejscowego uzyskał pozytywne stanowisko
Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie jej napowietrznego przejścia przez zespoły przyrodniczo –
krajobrazowe.
Zmiana przebiegu linii wysokiego napięcia 400 kV Mikułowa-Czarna pozostaje bez wpływu
na dochód budżetu Gminy Legnickie Pole.
Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Legnickie Pole uchwałą nr VI.61.2019
z dnia 31.05.2019 r. uwzględniła wniosek o udzielenie informacji dotyczących budowy linii
wysokiego napięcia 400 kV Mikułowa-Czarna .
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