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Na podstawie art. 136 oraz 138 ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r. ｠ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 
102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i 
Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 
112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, 
poz. 1111, z 2009 r. Nr 213 poz. 1651 i 1652 oraz 
z 2010 r. Nr 57, poz. 356), na wniosek Starosty 
SEupeckiego, Rada Powiatu SEupeckiego uchwala, 
co następuje:

§1. W uchwale Nr XL/200/2002 Rady Powiatu 
SEupeckiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie 
okręgów wyborczych ustalanych w celu przepro-
wadzenia wyborów do rady powiatu (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Nr 106, poz. 2964), §1 otrzymuje brzmienie: 

ｧ§1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady 
Powiatu SEupeckiego, obszar powiatu SEupeckiego 
dzieli się na następujące okręgi wyborcze:

1) okręg wyborczy nr 1, w którym wybiera się 4 
radnych, obejmujący obszar miasta SEupcy;

2) okręg wyborczy nr 2, w którym wybiera się 4 

radnych, obejmujący obszar gminy Lądek oraz gmi-
ny i miasta Zagórowa;

3) okręg wyborczy nr 3, w którym wybiera się 3 
radnych, obejmujący obszar gminy Orchowo, gminy 
Ostrowite oraz gminy Powidz;

4) okręg wyborczy nr 4, w którym wybiera się 3 
radnych, obejmujący obszar gminy SEupca;

5) okręg wyborczy nr 5, w którym wybiera się 3 
radnych, obejmujący obszar gminy StrzaEkowo.ｦ

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Zarządowi 
Powiatu.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie z dniem podjęcia i 
podlega ogEoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

§4. UchwaEę podaje się do publicznej wiadomo[ci 
poprzez wywieszenie na tablicy ogEoszeG Starostwa 
Powiatowego w SEupcy oraz opublikowanie w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

Przewodniczacy Rady
(-) Zygmunt ZieliGski

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pópn. zm.)

wskazuję,
re uchwaEa Nr LIV/544/10 Rady Miejskiej w Kórni-

ku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla dziaEki nr ewid. 370, obręb geodezyjny 
Robakowo, gmina Kórnik - zostaEa podjęta z naru-
szeniem prawa.

UZASADNIENIE
W dniu 26 maja 2010 roku Rada Miejska w Kór-

niku uchwaEą Nr LIV/544/10 uchwaliEa miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla dziaEki 

nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo, gmina 
Kórnik.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wielko-
polskiemu 9 czerwca 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 
pópn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.)

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem uchwaEy stwierdziE, co następuje.

Rada Miejska w Korniku w §19 ust. 1 pkt 7 
uchwaEy Nr LIV/544/10 w sprawie uchwalenia miej-
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scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla dziaEki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robako-
wo, gmina Kórnik zamie[ciEa zapis dotyczący zaka-
zu ,,lokalizacji obiektów handlu, o których mowa w 
przepisach o wielko przestrzennych obiektach han-
dlowychｦ.

Organ nadzoru wskazuje, ir obowiązujące przepisy 
prawa nie definiują pojęcia ,,wielko przestrzennych 
obiektów handlowychｦ, a ustawa z dnia 11 maja 
2007 r. o tworzeniu i dziaEalno[ci wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych (Dz.U. Nr 127, poz. 
880) uznana zostaEa wyrokiem Nr K 46/07 Trybu-
naEu Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. za nie-
zgodną z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Mając powyrsze na uwadze organ nadzoru nie 
stwierdziE niewarno[ci uchwaEy Nr LIV/544/10 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2010 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla dziaEki nr ewid. 370, 
obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik, a jedy-
nie ograniczyE się do wskazania, ir podjęto ją z na-
ruszeniem prawa.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysEuguje skarga 
za moim po[rednictwem do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski 
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy 
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 
158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 
21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 
i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) 
oraz w związku z art. 155 ustawy z 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, 
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 
1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181 poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, 
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 
oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230), po rozpatrzeniu 
wniosku z 9 czerwca 2010 r. l. dz. 89/10 uzupeEnio-
nego pismami z 22 czerwca 2010 r. l. dz. 95/10, z 
24 czerwca 2010 r. l.dz. 97/10, z 2 lipca 2010 r. l. 
dz. 100/10 oraz z 9 lipca 2010 r. l.dz. 107/10 Pana 
BogusEawa qurawskiego prowadzącego dziaEalno[ć 
gospodarczą pn. ｧTEMPEKSｦ Przedsiębiorstwo 
UsEugowo-Wdroreniowe z siedzibą w Poznaniu, po-
siadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
779-100-02-23, zwanego w dalszej czę[ci decyzji 
ｧPrzedsiębiorstwemｦ 

postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo 

zmianę taryfy dotyczącą stawek opEat, która to 
zmiana stanowi zaEącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Decyzją z 27 listopada 2009 r. nr OPO-4210-

62(12)/2009/2904/VII/ED Prezes URE zatwierdziE, 
na okres do 31 stycznia 2011 r., ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepEa, która 31 grudnia 
2009 r. zostaEa ogEoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr 237 poz. 4436.

Pismem l. dz. 89/10, które wpEynęEo do Zachod-
niego OddziaEu Terenowego Urzędu Regulacji Ener-
getyki z siedzibą w Poznaniu 9 czerwca 2010 r. 
Przedsiębiorstwo wystąpiEo z wnioskiem o zmianę 
taryfy dla ciepEa, polegającą na zatwierdzeniu no-
wych stawek opEat.

Przedsiębiorstwo uzasadniEo podwyrkę znacznie 
wyrszymi kosztami zakupu paliwa gazowego, sto-
sowanego w pródEach ciepEa sprzedawcy, w porów-
naniu do kosztów, na podstawie których dokonano 
kalkulacji stawek opEat dotychczas obowiązujących.

Przyczyną wzrostu kosztów paliwa jest wej[cie w 
rycie: taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w 
Warszawie (taryfa ogEoszona w Biuletynie Branro-
wym URE ｠ Paliwa gazowe nr 14 z 17 maja 2010 
r.), zmiany taryfy dla paliw gazowych G.EN. Gaz 
Energia S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 
(zmiana taryfy ogEoszona w Biuletynie Branrowym 
URE ｠ Paliwa gazowe nr 22 z 1 czerwca 2010 r.) 
oraz taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowe-
go KRI S.A z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania 
(taryfa ogEoszona w Biuletynie Branrowym URE ｠ 
Paliwa gazowe nr 20 z 26 maja 2010 r.) skutkują-
cych wzrostem cen paliwa gazowego, co stanowi 
okoliczno[ć przewidzianą w §27 rozporządzenia Mi-
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