UCHWAŁA NR LIV/354/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Nr L/293/06 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 2006r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302), Rada Miasta Bartoszyce uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę z dnia 6 listopada 2017r.
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, na uchwałę Nr L/293/06 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 2006r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce, dla
obszaru ograniczonego od północy skrzyżowaniem ulic Warszawska-Andersa, od wschodu ulicą Warszawską, od
południa projektowanymi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od zachodu ulicą Andersa.
§ 2.
Odpowiedź na skargę o której mowa w § 1 , stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Leonard Boiwko
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Załącznik do uchwały Nr LIV/354/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 18 października 2018 r.
Bartoszyce, dnia

października 2018r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
ul. Emilii Plater 1,
10-526 Olsztyn
Skarżący:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
reprezentowany przez radcę prawnego Dianę Gładyś
Strona przeciwna:
Rada Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1,
11-200 Bartoszyce
ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302) Rada Miasta Bartoszyce przekazuje skargę Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Nr L/293/06 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 2006r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce, dla obszaru
ograniczonego od północy skrzyżowaniem ulic Warszawska-Andersa, od wschodu ulicą Warszawską, od południa
projektowanymi terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od zachodu ulicą Andersa,
i wnosi o jej przyjęcie.
Uzasadnienie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie, w związku z kwerendą zagospodarowania obszarów położonych
w pobliżu terenów wojskowych stwierdził, iż działka nr 85/7 przy ulicy Andersa, obręb 7 miasta Bartoszyce,
stanowiąca teren zamknięty Kompleksu 326, została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Bartoszyce. W związku z powyższym zawnioskowano do Burmistrza Miasta Bartoszyce o uchylenie dla
danego terenu obowiązującego planu miejscowego.
Zgodnie z decyzją Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia terenów zamkniętych
w resorcie obrony narodowej z dnia 4 marca 2016r. (Dz. Urz. MON z 2016r. poz. 25) oraz decyzją Nr 38/MON
Ministra Obrony Narodowej zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony
narodowej z dnia 10 lutego 2017r. (Dz. Urz. MON z 2017r. poz. 33) działka nr 85/7 położona w obrębie 7 miasta
Bartoszyce, w myśl art. 2 pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.),
stanowi teren zamknięty.
Obecnie teren zamknięty resortu obrony narodowej przy ulicy Andersa, oznaczony jest
w planie miejscowym symbolem 1UA i posiada zapis realizacyjny „tereny istniejącej zabudowy usługowoadministracyjnej – adaptowany, bez prawa rozbudowy”.
Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można przystąpić do
zmiany planu miejscowego dla terenu zamkniętego, w związku z czym nie można unieważnić planu w procedurze
zmiany planu miejscowego. Dlatego też, zwrócono się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem
o uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej działkę 85/7 przy ulicy
Andersa w Bartoszycach, który stanowi teren zamknięty Kompleksu 326. Organ nadzoru, po przeprowadzeniu
czynności wyjaśniających i ponownym przeanalizowaniu treści uchwały oraz dokumentacji prac planistycznych,
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stwierdził zasadność skierowania niniejszej skargi, celem wyeliminowania z obrotu prawnego ustaleń planu
w zaskarżonej części, gdyż w sposób istotny naruszają one prawo.
W ocenie Rady Miasta Bartoszyce skargę należy uznać za zasadną i wnosimy o jej przyjęcie w całości.
Dokumentacja
prac
planistycznych
dotycząca
zaskarżonej
uchwały,
znajduje
się
w posiadaniu skarżącego i zostanie przedłożona Sądowi, niezwłocznie po wyznaczeniu terminu rozprawy lub na
wezwanie.
Załączniki:
1. Skarga na uchwałę Rady Miasta Bartoszyce Nr L/293/06
2. Uchwała Rady Miasta Bartoszyce o przekazaniu skargi do WSA w Olsztynie
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