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2) o”Jata za cie”Jo, ”obierana za kawdy miesiąc, w którym nastą”iJ ”obór cie”Ja, stanowi iloczyn ilo`ci 
dostarczonego cie”Ja, ustalonej na ”odstawie odczytów wskazaL ukJadu ”omiarowo-rozliczeniowego 

zainstalowanego na ”rzyJączu do węzJa cie”lnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo 
w innych miejscach rozgraniczenia eks”loatacji urządzeL i instalacji, o których mowa w § 30 ust. 1 

roz”orządzenia taryfowego oraz ceny cie”Ja dla danej gru”y taryfowej; 

3) o”Jata za no`nik cie”Ja, ”obierana za kawdy miesiąc, w którym nastą”iJ ”obór no`nika cie”Ja, stanowi 
iloczyn ilo`ci no`nika cie”Ja dostarczonego do na”eJnienia i uzu”eJnienia ubytków wody w instala-

cjach odbiorczych, ustalonej na ”odstawie odczytów wskazaL ukJadu ”omiarowo-rozliczeniowego za-

instalowanego w węule cie”lnym oraz ceny no`nika cie”Ja dla danej gru”y taryfowej; 
4) miesięczna rata o”Jaty staJej za usJugi ”rzesyJowe, ”obierana w kawdym miesiącu, stanowi iloczyn za-

mówionej mocy cie”lnej oraz 1ł12 stawki o”Jaty staJej za usJugi ”rzesyJowe dla danej gru”y taryfowej; 

5) o”Jata zmienna za usJugi ”rzesyJowe, ”obierana za kawdy miesiąc, w którym nastą”iJ ”obór cie”Ja, 
stanowi iloczyn ilo`ci dostarczonego cie”Ja, ustalonej na ”odstawie odczytów wskazaL ukJadu ”omia-

rowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na ”rzyJączu do węzJa cie”lnego lub do zewnętrznych insta-

lacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eks”loatacji urządzeL i instalacji, o których 
mowa w § 30 ust. 1 roz”orządzenia taryfowego oraz stawki o”Jaty zmiennej za usJugi ”rzesyJowe dla 
danej grupy taryfowej. 

VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPIAT 

1. Standardy jako`ciowe obsJugi odbiorcówŁ 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki o”Jat, są stosowane ”rzy zachowaniu standardów jako`ciowych 
obsJugi odbiorców, które zostaJy okre`lone w rozdziale 6 roz”orządzenia ”rzyJączeniowegoŁ 

2. W przypadkach: 

ｦ uszkodzenia lub stwierdzenia nie”rawidJowych wskazaL ukJadu ”omiarowo - rozliczeniowego, 

ｦ niedotrzymania ”rzez strony warunków umowy s”rzedawy cie”Ja, 
ｦ udzielania bonifikat ”rzysJugujących odbiorcy, 
ｦ nielegalnego ”oboru cie”Ja 

stosuje się od”owiednio ”ostanowienia okre`lone w rozdziale 4 roz”orządzenia taryfowegoŁ 

VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPIAT 

1. O zmianie cen i stawek o”Jat s”rzedawca ”owiadomi odbiorcę ”isemnie, co najmniej na 14 dni 

przed wprowadzeniem nowych cen i stawek o”JatŁ 

2. S”rzedawca w”rowadza taryfę do stosowania nie wcze`niej niw ”o u”Jywie 14 dni i nie ”óuniej niw 
do 45 dnia od dnia jej o”ublikowania w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego. 

Poz. 2070 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCźś NR NK.4.PZ.0911/59/09 

Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia ń2 ”audziernika 2ŃŃ9 r. 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.) stwierdzam niewawno`ć: 

uchwaJy Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy BiaJogard z dnia 2 wrze`nia 2009 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy BiaJogard w obrębie ewidencyjnym Ko`ciernicaŁ 
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Uzasadnienie 

W dniu 2 wrze`nia 2009 rŁ Rada Gminy BiaJogard ”odjęJa uchwaJę Nr XXXVII/224/09 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy BiaJogard w obrębie ewidencyjnym Ko`ciernicaŁ 

W ”odstawie ”rawnej kwestionowanej uchwaJy Rada ”rzywoJaJa ”rze”is art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.), 

zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, ”o stwierdzeniu jego zgodno`ci z ustaleniami stu-

dium, rozstrzygając jednocze`nie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu oraz s”osobie realizacji, 
za”isanych w ”lanie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Rada Gminy BiaJogard miaJa zatem kom”etencje do ”odjęcia ”rzedmiotowej uchwaJyŁ Jednak zdaniem or-

ganu nadzoru uchwaJa Rady Gminy BiaJogard Nr XXXVII/224/09 z dnia 2 wrze`nia 2009 r. w s”osób 
istotny narusza przepis art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiący 
iw ustalenia studium są wiąwące dla organów gminy ”rzy s”orządzaniu ”lanów miejscowych. 

W planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy BiaJogard w obrębie ewidencyjnym Ko-

`ciernica wydzielono tereny rolne z ustaleniem lokalizacji elektrowni wiatrowychŁ Są to obszary 
o symbolach literowych: 1EW/R, 2EW/R i 3EW/R, na których ustalono nie”rzekraczalną linię zabudowy 
dla siJowni wiatrowych w sąsiedztwie i na granicy o”racowania ”rzedmiotowego planu. Ponadto Rada 

Gminy BiaJogard w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. i uchwaJy Nr XXXVIIł224ł09 okre`liJa zasięg strefy oddziaJywania 
od elektrowni wiatrowych na minimum 500 m (odlegJo`ć od zabudowy związanej ze staJym pobytem lu-

dzi). Zgodnie z dokumentacją ”lanistyczną (”rognozą do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych Gmina BiaJogard, obręb ewidencyjny Ko`cierni-

ca) strefa ta stanowi minimalną strefę ochronną od zabudowy związanej ze staJym pobytem ludzi, co jed-

nocze`nie im”likuje zakaz zabudowy w jej granicachŁ Nalewy jednak zwrócić uwagę, iw ”owywsza strefa 
wykracza poza granice opracowanego planu miejscowego, w”rowadzając tym samym zakaz zabudowy 

na terenach rolnych, na których zgodnie z obowiązującym studium gminy BiaJogard (uchwaJa Rady Gminy 

BiaJogard Nr XXVIIł156ł08 z dnia 29 ”audziernika 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy BiaJogard w obrębie Ko`cienica i obrębie Ięczno) do-

puszczona jest zabudowa mieszkalno-gospodarcza. 

Studium okre`la ”olitykę gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego i wyznacza przedmiotowe 

granice, w jakich ma nastę”ować wiąwące zarówno wJadzę, jak i obywateli, ustalenia przeznaczenia po-

szczególnych terenów oraz s”osobów zagos”odarowania i zabudowyŁ źa”isy ”lanu zagos”odarowania nie 
mogą zatem do”rowadzić do modyfikacji kierunków zagos”odarowania ”rzewidzianego w studium lub tew 
tego zagospodarowania wykluczyć (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 

11 lutego 2008 r. sygnŁ aktŁ II SAłGI 817ł06)Ł ź sytuacją taką mamy do czynienia w analizowanym sta-

nie faktycznym, gdzie Rada Gminy BiaJogard okre`lając w ”lanie zagos”odarowania strefę oddziaJywania 
elektrowni wiatrowych, w s”osób wykraczający ”oza granice ”lanu, w”rowadziJa zakaz zabudowy na te-

renach, na których zgodnie z obowiązującym studium zabudowa terenu jest dopuszczalna. Wyrysowywa-

nie zatem nieprzekraczalnej linii zabudowy na granicy opracowania planu dla jakiejkolwiek inwestycji, któ-
rej oddziaJywanie wykracza ”oza obszar objęty ”lanem stanowi naruszenie wywej cytowanego ”rze”isu 
albowiem s”owodowaJo to, iw tereny nie objęte ”lanem zostaJy obciąwone negatywnym oddziaJywaniem 

przedmiotowej inwestycji, a tym samym zmieniają ustalenia studium. 

Reasumując, uznać nalewy, iw stwierdzenie niewawno`ci uchwaJy Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy BiaJogard 
z dnia 2 wrze`nia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy BiaJo-

gardu w obrębie ewidencyjnym Ko`ciernica, jest konieczne i zasadneŁ 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze mowe być zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w SzczecinieŁ Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za ”o`rednictwem 

Wojewody Zachodniopomorskiego. 
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