
MAZOWIECKA SPOtECZNA GRUPA KOORDYNACY.lNA 400 kV 

, Or.033.01.2017.MSGK 
Pniewy, 28 ezerwea 2017 r. 

Wnioskodawea: 
Gmina Baran6w 
Gmina Chyn6w 
Gmina Glowaez6w 
Gmina Magnuszew 
Gmina Mszezon6w 
Gmina Pniewy 
Gmina Radziejowice 
Gmina Warka 
Gmina Wiskitki 
Gmina Zyrard6w 

Mazowieekie Biuro 
Planowania Regionalnego 
w Warszawie 
Nowy Zjazd 1 
00-301 Warszawa 

WNIOSEK 

W zwiC)zku z uchwafC) Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego nr 196/16 z dnia 21 listopada 
20 J6 r. w sprawie przystC)pienia do sporzC)dzenia zm iany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Wojew6dztwa Mazowieckiego, na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 w zwiC)zku z art. 41 ust. 2 ustawy 0 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym niniejszym wnosz'( 0: 

pozostawienie bez zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6dztwa 
Mazowieekiego stanowi~eego Zal~eznik nr 1 uehwaty nr 180/14 Sejmiku Wojew6dztwa 
Mazowieekiego z dnia 7 lipea 2014 r. (dalej: PZPWM) zapisu 0 przebiegu linii 
elektroenergetyeznej najwyzszyeh napi'(c 0 moey 400 kV na trasie relaeji Kozienice-Oltarzew 
w ksztalcie wskazanym w powyzszym Planie, Tabela nr 7. 

Zmiana zapisu 0 przebiegu linii elektroenergetycznej najwyzszych napiyc wzglydem PZPWM 
uchwalonego 7 lipca 2014 r.: 
1) podwaza sens sporzC)dzania plan6w zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa (po co je 
tworzyc, skoro po kilku latach obowiC)zywania mozna je zmienic pomimo braku zmiany 
okolicznosci); 
2) zasadC) pogfybiania zaufania obywateli do organ6w administracji publicznej wyrazonC) wart. 8 par. 
I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego; oraz 
3) zasadC) zaufania i zasadC) ochrony praw nabytych wynikajC)cC) z art. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 roku. 

Wobec braku skutecznego zaskarzenia uchwafY nr 180/14 pozostaje ona w mocy i legalnosc 
ustalonego w niej przebiegu linii 400 kY jest niepodwazalna. Twierdzenia przeciwne nie mogC) juz 
wpfynC)c na waznosc uchwafy. 

Uzasadnienie 

UchwafC) nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 roku Sejmik Wojew6dztwa Mazowieckiego przyjC)f Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6dztwa Mazowieckiego, stanowiC)cy zafC)cznik nr I do tej 



, 


Uchwaly. Zgodnie z PZPWM jednym z glownych celow rozwoju infrastruktury technicznej na 
terenie 'vvojewodztwa jest rozwoj systemo\v energetycznych, w tym m.in. budowa linii 
elektroenergetycznej najwyzszych napiye 0 mocy 400 kY na trasie Kozienice-Oharzew. Dokladny 
plan trasy zostaf przedstawiony w Tabeli nr 7 PZPWM. 

Konsultacje i publikacja 

Przebieg linii przewidziany jako czyse PZPWM byt konsultowany (rowniez spotecznie) na etapie 
projektowym, a po uchwaleniu zostal podany do publicznej wiadomosci jako obowi~zuj~cy. Od tego 
momentu nikt nie mogt juz miee w~tpliwosci , ze przebieg linii 400 kY konsultowany w toku prac 
nad PZPWM zostat ostatecznie przyjyty. W oparciu 0 PZPWM uchwalano lokalne plany 
zagospodarowania przestrzennego. Mieszkallcy ziem pomiydzy Warszaw~ i Kozienicami mogli w 
oparciu 0 PZPWM planowae swoje inwestycje i plany mieszkaniowe . 
Pomimo UpfywU 3 lat od daty uchwalenia PZPWM nie dOSZfO do zmiany okolicznosci , kt6ra 
uzasadnia-l-aby zmiany przyjytego przebiegu linii 400 kY. Jezeli na terenie przez kt6ry ma przebiegae 
linia 400 kY byty budowane nowe domy - inwestorzy powinni byli liczye siy z faktem , ze linia 
powstanie w zaplanowanym miejscu. Zas mieszkancy innych teren6w mogli zak-l-adae , ze mog~ 
spokojnie planowae swojq przysztosc w obecnym miejscu i dokonywae inwestycji. 

Sens dillgojalowego planowania przestrzennego 

Jedn~ z podstawowych rol plan6w zagospodarowania przestrzennego jest zapewnienie 
przewid ywal nosci zagospodarowan ia przestrzennego obszar6w objytych p lanem. Dziyki nim 
wtasciciele nieruchomosci objytych planem wiedzq jakiej zabudowy spodziewae siy w najbli zszym 
sqsiedztwie. Wiedzq co mogq wybudowae na swoich nieruchomosciach. Zmiany plan6w bez istotnej 
przyczyny podwaza sens pl anowania. 

Za istotnq przyczyny trudno uznae protesty m ieszkanc6w - po pierwsze, d latego ze mogli Sly 
wypowiadae juz w toku konsultacji spotecznych, po drugie dl atego, ze przeniesienie inwestycj i w 
inny rejon przyniesie takie same protesty mieszkancow tegoz rejonu. 

Zasada pogl~biania zaujania obywateli 

Art. 8 § I kpa stanowi : 

"Organy administracji publicznej prowadzq postypowanie w sposob budzqcy zaufanie jego uczestnik6w 

do wtadzy publicznej , kierujqc siy zasadami proporcjonalnosci , bezstronnosci i rownego traktowania ." 


Jak wskazuje A. Wrobel w komentarzu do tegol przepisu : 
"Organy administracji publicznej sq obowiqzane, w ramach wykladni zgodnej z Konstytucjq RP. 
uwzglr:dniac. ze po pierwsze, zasada zaujania. rowniez w aspekcie procesowy m. j est zasadniczym 
eiementem zasady demokratycznego pmlstwa prawa i jako taka II/a swoje umocowanie i irodlo w arl, 2 
KOl1stytucj i RP. po drugie. w orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego wskazano wiele szczegolowych 
elemenlow zasady zaujania, ktore mogq miee: znaczenie w odniesieniu do tej zasady w sensie 
proceduralnym. w Iym mir;dzy innymi ochrona praw slusznie nabytych i niedzialanie prml'a wstecz[ "j "I 

Naczelny Sqd Administracyjny w Lodzi w wyrokll z dnia 8 kwietnia 1998 r. (I SA/Ld 652/97) uzna~ , le 
narllszeniem art. 8 kpa jest zmiennosc poglqd6w prawnych wyralonych w decyzjach organ6w 
administracji w odniesieniu do tego samego adresata, wydanych na tie takich samych stan6w 
faktycznych , ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej decyzji i bez bJizszego uzasadnienia takiej 
zmIan y. 

Z tak'! zmiennosciq poglqd6w mamy do czynienia w odniesienill do przebiegu linii 400 kV. W lipcu 2014 
r. Sejmik Wojew6dztwa Mazowieckiego przyjmllje PZPWM okreSJajqcy konkretny przebieg Jinii 400 
kV. W listopadzie 2016 r. stwierdza, ze jednak PZPWM nalety zmienic, a z wypowiedzi niektorych 

I A, Wrobel. M, Jaskowska. Kodeks postltPowani a admini slracyjnego. LEX 20 I6: 



. pos16w mozna zrozumiec, ze chcieliby zmiany r6wniez przebiegu linii 400 kY. Przez te dwa lata nie 
doszl0 do fundamentaJnych zmian na terenach, kt6rych przebieg linii 400 kY dotyczy. W zasadzie, nie 
byl0 tam zadnych wiykszych zmian urbanistycznych. Trudno byloby wiyc wskazac racjonalne podstawy 
do zmiany przebiegu linii 400 kY. Zas zll1iana jej przebiegu bez racjonalnych podstaw i istotnych 
powod6w ewidentnie godzilaby w zasad y poglybiania zaufania obywateli. 

Zasada ochrony praw nabytych i zasada zaufania 

Art. 2 Konstytucji RP stanowi: 

.. Rzeczpospolila Polska jest demokratycznym pat1slwell7 prawnym. urzeczywistniajqcym zasady 

sprawied/iwosci spo/ecznej. " 


Przepis ten jest fundamentem, z kt6rego wywodzi siy szereg zasad panstwa prawa, kt6rych przestrzegania 
wymaga Konstytucja. Do najwazniejszych nalezq zasada zaufania i zasada ochrony praw nabytych. 

Jak wskazuje M. Zubik w odniesieniu do zasady zaufania: 
.. HI swietle lej zasady adresaci norm prawnych l1lajq prawo oczekiwac, ze regu/acja prawna nie zostanie 
zmieniona na ich niekorzysc w spos6b arbitra/ny i zaskakujqcy (zob. np. wyrok z 4 listopada 2015 r., K 
1114. pkl 6.4.1 czy wyrok TK z 19 /istopada 2008 r., Kp 2108, cz. 111, pkt 6 i powo/ane tam 
orzecznictwo) ... 2 

Mieszkancy gmin, przez kt6re linia 400 kY ll1iala nie przebiegac (zgodnie z obowiqzujqcym PZPWM) 
mieli prawo uwazac, ze linia powstanie we wskazanYIl1 ll1iejscu i nie wplynie na ich zycie. W oparciu 0 to 
uzasadnione przekonanie planowali swojq przyszlosc. Zmiana uchwaJonego PZPWM przerzucajqca Jiniy 
400 kY winny obszar bydzie ewidentnym naruszeniem zaufania i podwazaniem praw wynikajqcych z 
obowiqzujqcego PZPWM). 

Wprawdzie 1l10zna rozwazac alternatywne trasy, jednak kazdy przebieg bydzie dramatycznie zmienial 
zycie okolicznych mieszkanc6w. Nie da si y znalezc zupelnie pustego korytarza w sercu Mazowsza. 
Mieszkancy kazdej gminy bydq protestowac. W tej sytuacji kazda zmiana przebiegu linii 400 kY bydzie 
zmianq na gorsze - problem zostanie przerzucony z os6b, kt6re co najmniej od 2014 r. liczyly siy z takq 
sytuacjq (a w zasadzie od 2008 r. pO\vinny wiedziec 0 planach budowy linii w ich rejonie), na osoby, 
kt6re siy tego zupelnie nie spodziewaly. Taka decyzja podwazylaby zaufanie do administracji publicznej 
przez co jest sprzeczna z podstawowymi zasadami panstwa prawa i z latwosciq mozna bydzie jq 
zaskarzyc. 
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