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WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA 

Dzia łając w imieniu i na rzecz Polkomtel sp. z o. o. [pe łnomocnictwo w za łączeniu], na 

podstawie art. 101 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku  o samorządzie gminnym  w  zw. z art. 48 

ustawy z dnia 7 maja 2010  roku  o wspieraniu rozwoju us ług i  sieci  telekomunikacyjnych, 

wzywam do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie s 6 ust.  2  pkt 2 lit. e) w cz ęści 

obejmującej słowa  „z wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej', § 6 ust. 3  

pkt 2 lit. d) w części obejmującej słowa „z wykluczeniem stacji bazowych telefonii 

komórkowej', § 6 ust. 4 pkt 2 lit. g) w cz ęści obejmującej słowa  „z  wykluczeniem stacji 

bazowych telefonii komórkowej, dopuszcza si ę  wyłącznie istniej ącą  stację  bazową  

telefonii komórkowej na terenie 4M14 7",§ 6 ust. 5 pkt 2 lit. d) w cz ęści obejmującej słowa  

„z wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej, dopuszcza si ę  wyłącznie 

istniejącą  stację  bazową  telefonii komórkowej na terenie 2UM11 7",§  6 ust. 6 pkt 2 lit. d)  

w części obejmującej słowa tym stacje bazowe telefonii komórkowej wy łącznie na 

dachach budynków na terenie 1U", §  6 ust. 7 pkt 2 lit.  f)  w części obejmującej słowa „z 

wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej',  §  6 ust.  8  pkt 2  lit.  b) w części 

obejmującej słowa „z wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej', § 6 ust. 9  

pkt 2 lit. b) w cz ęści obejmującej słowa  „z wykluczeniem stacji bazowych telefonii 



komórkowej', § 6 ust. 10 pkt 2 lit. b) w cz ęści obejmującej słowa ,z  wykluczeniem stacji 

bazowych telefonii komórkowej', § 6 ust. 12 pkt 2 lit. c) w cz ęści obejmującej słowa ,z 

wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej', §  6 ust. 13 pkt 2 lit. a) w cz ęści  

obejmującej słowa ,z wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej', § 7 ust. 1 

pkt 1 lit. b) w cz ęści obejmuj ącej słowa ,, w  miejscach i terenach wskazanych ustaleniami 

planu", § 27 pkt 2 w części obejmującej lit. a) i b), uchwały nr XLIV/908/09 Rady 

Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego  

Katowickiego Holdingu W ęglowego S.A. KWK „Wujek" obejmuj ącego obszar położony 

w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach,  zwanego 

dalej „MPZP". Przedmiotowym postanowieniom MPZP w  zakresie  telekomunikacji zarzucam 

naruszenie następujących przepisów prawa powszechnie obowi ązującego: 

1. art. 46 w zw.  z  art.  75 ust.  1 ustawy z dnia  7  maja  2010  roku o wspieraniu rozwoju 

us ług i sieci telekomunikacyjnych; 

2. art. 87 ust.  2 i  art. 94 Konstytucji RP w związku z art.  14  ust. 8 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa  o  PIZP") oraz art. 4 ust. 1  i art.  15 ust. 2 

pkt. 10 w związku z art.  1  ust. 2  pkt.  10 Ustawy o PIZP; 

3. art. 20 i 22 Konstytucji  RP. 

UZASADNIENIE 

Przedmiotowe postanowienia MPZP wprowadzaj ą  niedopuszczalne  w  świetle przepisów 

prawa powszechnie obowi ązującego zakazy  w  możliwości lokalizowana  na  terenie obj ętym tymże 

planem stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Nie budzi żadnych wątpliwości, że kwestionowane  przepisy MPZP  dotycze inwestycji 

stanowiących „inwespv'e celu publicznego z zakresu łączności publiczmj, w rozumieniu przepisów ustany z 

dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami" i „zgodnych z przepisami odrębnymi"  [pkt 16 i  17 

Komentarza do art. 46 Ustawy o wspieraniu rozwoju us ług i  sieci  telekomunikacyjnych; Tomasz 

Grossmann, Wac ław Knopkiewicz, Joanna Sebzda-Za łuska, prof. nadzw. dr hab. Marek Szyd ło, 

Jacek Wilczewski, 2013 wraz z przytoczonym tam orzecznictwem  sądów  administracyjnych: 

wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2009r. sygn.  akt  II OSK 878/08, wyrok NSA z dnia 3 wrze śnia 

2008r. sygn. akt II OSK 989/07, wyrok  NSA  z dnia  10  maja  2006r. sygn.  akt II OSK 811/05, 

wyrok WSA w Poznaniu z dnia  3  czerwca 2008r.  sygn.  akt II  SA/PO  196/07].  Nie budzi więc 



wątpliwości, iż  postanowienie  to  jest na wprost sprzeczne z przepisem art. 46 ust. 1 Ustawy o 

wspieraniu, który stosownie do  art.  75 ust.  1  Ustawy  o  wspieraniu znajduje w pe łni zastosowanie 

w odniesieniu do MPZP jako obowi ązującego w dniu wej ścia w życie  Ustawy  o wspieraniu. Rada 

Miasta winna wi ęc pozytywnie rozpatrzy ć  niniejsze wezwanie  jako  że  pozostawienie  w obrocie 

prawnym skarżonych  postanowień  MPZP  stanowiłoby  naruszenie: 

• przepisów art.  87  ust. 2 i art. 94  Konstytucji  RP w związku  z  art. 14  ust.  8 Ustawy o 

PIZP, zgodnie z którymi akt prawa miejscowego  (jakim  jest  MPZP)  zajmuje w hierarchii 

aktów prawa miejsce niższe  niż  ustawa,  a precyzyjnie  rzecz  biorąc,  jest aktem o 

ograniczonym zakresie obowi ązywania i ma za zadanie jedynie uzupe łniać  postanowienia 

ustaw [aktów prawa powszechnie obowi ązującego], w żadnym zaś  wypadku nie może być  

z nimi sprzeczny czy  wykraczający  poza  ramy  wskazane w  ustawach  [w  tym miejscu 

bogate orzecznictwo  TK,  sądów administracyjnych, SN i s ądów powszechnych dot. 

granic „w ładztwa planistycznego gminy", przyk ładowo:  II  OSK  1063/05, w  którym NSA 

wskaza ł  m.in.,  że  „prawnie wadliwe są  nie tylko te postanowienia MPZP, które naruszaj ą  prawo, ale 

równieŻ  te, które stanowią  nadużycie prusługu~h gminie uprawnień, ty: nie są  konieczne w 

demokratycznym pa ństwie dla jego bevVecze ństwa lub porządku publicznego, b ądź  dla ochrony 

środowiska,  zdrowia  i wolności publiczn ęj albo wolności i praw innych osób, lub też  nie  są  rajonalne i 

pn9porjonalne (zakaz nadmienię./ w stosunku do chronionej warto ści ingerengi w *re praw i wolności 

jednostki); II SA/Bd 939/2011, w którym  WSA  w  Bydgoszczy  wskaza ł , że: „każde 

unormowanie wykraczaj ące poza udzielone upowa żnienie jest naruszeniem 

normy upowa żniającej; a więc stanowi naruszenie konstytucyjnych warunków 

legalności aktu prawa miejscowego wydanego na podstawie upowa żnienia 

ustawowego. Nale ży podkre ślić, że zgodnie z  art.  94 Konstytucji RP regulacje 

zawarte w akcie prawa miejscowego maj ą  na celu jedynie „uzupe łnienie" 

przepisów powszechnie obowi ązujących rangi ustawowej, kszta łtujących prawa i 

obowiązki ich adresatów';  II  SA/Go  516/2010,  w którym  WSA w Gorzowie Wlkp. 

wskaza ł , że: „Akt prawa miejscowego  nie  może narusza ć  nie tylko przepisów 

ustawy, zawieraj ących delegacje do jego ustanowienia,  ale  również  przepisów 

Konstytucji oraz innych ustaw pozostaj ących w po średnim lub bezpo średnim 

związku z regulowan ą  materią"; 

• przepisów art.  4  ust. 1  i art.  15  ust.  2 pkt.  10  w  związku  z art. 1  ust.  2 pkt. 10 Ustawy o 

PIZP, wyraźnie wskazujących na  intencj ę  ustawodawcy, jaką  było  uwzględnienie  w MPZP 

szczególnie donios łej i  znaczącej  roli sieci telekomunikacyjnych dla funkcjonowania 

spo łeczno ści  lokalnych; 



• wreszcie przywo łanego wcze śniej art. 46  ust.  1  Ustawy o wspieraniu, który,  jak  się  

podkre śla w doktrynie, powinien by ć  interpretowany  „z uwzględnieniem przepisów o 

planowaniu przestrzennym, w stosunku do których wprowadza rogulaj ę  o charakterze szczególnym, jak 

również  w zgodzie zprzepisami Konsytugi RP. Dopiero ten kontekst normatywny pozwala na w łaściwe 

określenie rzeczywistego jego znaczenia oraz zakresu ingerengi w uprawnienia planisyczne gminy'  przy 

czym wskazuje się  wyraźnie, że przepis art. 46 ust.  1  Ustawy o wspieraniu w sposób 

wyraźny ingeruje „w granice władztwa planisycznego gminy, maj ąc  na  celu wspieranie rozwoju 

inwestygi celu publicznego w zakresie łączności publiczne/ Intencją  ustawodawcy by ło 

zapewnienie norm ą  rangi ustawowej,  by  postanowienia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego nie uniemo żliwiały bez uzasadnionych 

powodów rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej'  [pkt 2  i  4 Komentarza do art. 

46 Ustawy o wspieraniu rozwoju us ług i sieci telekomunikacyjnych; Tomasz Grossmann, 

Wac ław Knopkiewicz, Joanna Sebzda-Za łuska, prof.  nadzw.  dr hab. Marek Szyd ło, Jacek 

Wilczewski, 2013]. Nie budzi równie ż  najmniejszych  wątpliwości,  że art. 46 Ustawy o 

wspieraniu stosuje się  do przedmiotowego MPZP, jako  uchwalonego  przed dniem wej ścia 

z życie Ustawy o wspieraniu  —  co  w  sposób jednoznaczny  przesądza  art.  75  ust. 1 Ustawy 

o wspieraniu. 

Biorąc pod uwagę  powyższe, analizuj ąc skarżone postanowienia MPZP, w praktyce 

uniemożliwiający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym realizacj ę  na obszarze obj ętym MPZP 

jakiejkolwiek infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowej, Rada Miasta powinna dok ładnie 

przeanalizowa ć, czy  ww.  postanowienia MPZP spe łniają  wymóg zgodno ści z ww. przepisami 

rangi konstytucyjnej  i  ustawowej. Art.  46  ust. 1 Ustawy o wspieraniu ma zastosowanie do 

tworzenia postanowień  wszystkich planów miejscowych,  jak  również  wyznacza w sposób 

wyraźny granice w ładztwa planistycznego gminy.  Na  znaczenie ww. przepisu wskaza ł  WSA we 

Wrocławiu w wyroku z dnia  21  lipca 2011 roku w spr. sygn.. akt II SA/Wr 293/11, w którym 

stwierdzono, iż  „w świetle unormowań  art. 46 ust. 1 i 2 ustany z  dnia  7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunika cy (Dz. U. Nr 106, po7. 675), które zabraniają  wprowadzania zakazów 

lokalizagi inwesygi celu publicznego z zakresu łączności publicznej  w  planie mijsconym, wpisy zakazuj ące 

możliwości lokalizagi, na terenie objętym planem, urządzeń  przekaźnikowych  o  nieznacznym oddzia ływaniu, z 

wyjątkiem wie żowych, łamią  zasadę  legalnoścz; którą  winny kierowa ć  się  w swych dzia łaniach organy władzy 

publicznej". Na konieczność  uwzględniania ww. przepisu  w  procesie tworzenia aktów prawa 

miejscowego wskazywa ły również  inne sądy administracyjne [wyrok  WSA  Opole z dnia 24-03-

2011, sygn.. akt II SA/Op 499/10; wyrok WSA Opole z  dnia  24-03-2011, sygn.. akt II SA/Op 



500/10], przy czym na szczególną  uwagę  zas ługują  rozważania WSA w Gorzowie Wlkp. zawarte 

w uzasadnieniu wyroku z dnia  16  września 2010 roku w spr.  sygn..  akt II SA/Go 479/10: „Plan 

zagospodarowania przestrzennego  nie  może stanowić  instrumentu ograniczaj ącego 

chronioną  konstytucyjnie swobod ę  działań  gospodarczych i nak ładania ograniczeń  o 

charakterze podmiotowym w zakresie dzia łań  konkurencyjnych podmiotów 

gospodarczych.  Ustrojodawca dopuszcza bowiem ograniczenie dzia łalności gospodarcze tylko w drodze 

ustawy i tylko ze wzgl ędu na ważny interes publiczny. Nie jest zatem dopuszczalne ograniczanie rozwoju sieci 

telekomunika9jn ęj oraz jęj modernizagi w sytuagi, gdy ustawodawca nakazuje wr ęcz dzia łania odwrotne, 

wymienione mi ęky innymi w ustawie z dnia 7 maja 2010 r.  o  wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz.U.Nr106, poz. 675  ze  zm.).  W planie nale ży zatem wskaza ć  ewentualne 

rozmieszczenie i warunki tego charakteru inwestycji, a  nie  wprowadza ć  całkowity zakaz 

ich realizacji, jak i rozbudowy istniej ących już  inwestycji umo żliwiającej między innymi 

dostosowanie ich do zmieniaj ących się  wymogów i norm okre ślonych stosownymi 

przepisami powszechnie obowi ązującymi'. 

Całkowicie uzasadnione jest wi ęc stwierdzenie, iż  przedmiotowe  postanowienia MPZP 

stanowią  przyk ład regulacji wykraczaj ącej poza upoważnienie  konstytucyjne  i ustawowe Rady 

Gminy do stanowienia aktów  prawa  miejscowego. W tym  miejscu przytoczyć  można dostępny na 

stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej  www.uke.gov.pl  wykaz dobrych  i z łych praktyk z 

zakresu  postanowień  planów miejscowych  dot. zasad  lokalizowania  infrastruktury 

telekomunikacyjnej  z  okresu, kiedy UKE opiniowa ło  projektu planów  miejscowych.  UKE 

każdorazowo negatywnie opiniowa ło takie postanowienia  projektów planów  miejscowych, które 

uniemożliwiały, ale również  znacząco utrudnia ły lokalizowanie  ww.  infrastruktury. Jest to 

bowiem sprzeczne z  celem  Ustawy  o  wspieraniu, jakim by ło  ułatwienie  budowy sieci i dostępu 

społeczeństwa  do  us ług  telekomunikacyjnych.  W dotychczasowej praktyce UKE negatywnie   

zaopiniował  postanowienie  planu  miejscowego,  zgodnie z  którym  ,dopuszcza si ę  

lokalizacj ę  masztów telefonii komórkowej wy łącznie na terenach b ędących własnością  

gminy"  albo  „zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych", jak również   

„zakaz realizacji inwestycji, dla których wymagane jest sporz ądzenie raportu o 

oddzia ływaniu przedsi ęwzięcia na środowisko",  jednocześnie  pozytywnie  opiniując 

postanowienie następujące:  „wysokość  zabudowy: maksimum trzy kondygnage do 12 m, dopuszcza si ę  

wprowadzenie obiektów wy ższych do wysoko ści 15 m, jako dominant stanowiących obudow ę  przestrzeni i terenów 

publicznych orać  jako akcenty uatrakcyjniające zabudowę,  nie  dołycvl cz ęści budynków mieszcz ących urządzenia 

technologiczne - dla których maksymalna wysoko ść  może wynosić  do 20 m (nie dotyczy czeki budynków 

mieszczących urodzenia technologiczne, masztów telefonii komórkowej - dla któ rych nie ustala się  maksymalni 



uyoko ścz)".  Biorąc pod uwagę  powyższe, skarżone postanowienia MPZP nie powininy 

obowiązywać  w obecnej wersji jako naruszaj ące zakres władztwa planistycznego gminy. 

Wskazać  należy nadto, iż  ww. postanowienia MPZP stanowi ą  przykład rażącego 

naruszenia art. 20 i 22 Konstytucji RP, zgodnie z którymi podstaw ę  ustroju stanowi „spo łeczna 

gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej",  a  „ograniczenie wolno ści 

działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze  ustawy  i  tylko  ze względu na ważny 

interes  publiczny".  Nie jest zatem dopuszczalne nakazywanie przedsi ębiorcom 

telekomunikacyjnych wy łączenia wcze śniej uruchomionych  w  pełni zgodnie z prawem  stacji 

bazowych, jako że nie znajduje to uzasadnienia w żadnym przepisie  rangi  ustawowej [jako że 

przepisy PIZP nakazuj ą  wręcz uwzględnianie w planach miejscowych potrzeb rozwoju us ług 

telekomunikacyjnych, w szczególno ści sieci szerokopasmowych. Jednocze śnie takich ograniczeń  

nie tylko nie wymaga ważny interes publiczny — ale wr ęcz przeciwnie  —  interes publiczny 

nakazuje, aby stacje te funkcjonowa ły i były na bieżąco modernizowane, zapewniaj ąc dostęp do 

us ług  telekomunikacyjnych stanowiących obecnie  podstawę  działalności  gospodarczej, 

świadczenia wszelkiego rodzaju us ług [w tym publicznych], zarz ądzania kryzysowego i gwarancj ę  

braku tzw. „wykluczenia cyfrowego". W tym miejscu wskaza ć  należy, iż  sieć  stacji bazowych 

telefonii komórkowych stanowi podstaw ę  do zapewnienie świadczenia dobrej jako ści us ług 

szerokopasmowego przesy łu danych, umożliwiających korzystanie z szybkiego internetu za 

pomocą  urządzeń  mobilnych. Cele te s ą  zbieżne z celami  w  zakresie rozwoju dostępu do 

internetu określonymi w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Polska zobowiązała się  do 2020 r. 

zapewnić  wszystkim obywatelom mo żliwość  dostęp do internetu o przepustowo ści 

przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 50% gospodarstw domowych w Polsce ma mie ć  

abonament o przepustowo ści przekraczaj ącej 100 Mb/s. Cele  te  zostaną  osiągnięte tylko wtedy, 

jeżeli nic będzie obszarów  objętych zakazem lokalizowania stacji  bazowych telefonii komórkowej. 

Biorąc pod uwagę  powyższe, wnoszę  jak na wstępie. 

Załączniki: 

1. pe łnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia op łaty skarbowej 
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