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ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-10.0911- 256 /09

z dnia 8 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) orzekam niewa¿no�æ uchwa³y Nr LVI/743/V/2009 Rady
Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �ob-
szaru G³ówna� w Poznaniu czê�æ B � ze wzglêdu na istotne
naruszenia prawa

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2009 r. Rada Miasta Poznania podjê³a
uchwa³ê Nr LVI/743/V/2009 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego �obszaru G³ówna� w Po-
znaniu czê�æ B, któr¹ dorêczono Wojewodzie Wielkopolskie-
mu w dniu 16 czerwca 2009 r.

Dokonuj¹c oceny zgodno�ci z prawem przedmiotowej
uchwa³y, organ nadzoru stwierdzi³, co nastêpuje:

Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) prezydent miasta rozpa-
truje uwagi dotycz¹ce projektu planu, a wykonanie tej czyn-
no�ci przedstawia w wykazie, stanowi¹cym element doku-
mentacji planistycznej.

Prezydent Miasta Poznania dope³ni³ ww. czynno�ci w dniu
12.02.2009 r. Jedna z uwag wniesionych do projektu planu
przez Biuro Projektowe CDF Architekci zawiera³a wniosek
likwidacji zapisu §4 ust. 3 pkt 4 uchwa³y o konieczno�ci
lokalizacji parku na terenie 1U w strefie zieleni urz¹dzonej.
Zgodnie z wykazem uwag wniesionych do planu Prezydent
uwagê t¹ uwzglêdni³, w zwi¹zku, z czym, zgodnie z art. 17 pkt
14 ustawy, nie zachodzi³a konieczno�æ przedstawienia jej
Radzie Miasta do rozstrzygniêcia.

W uchwalonym w dniu 9 czerwca 2009 r. planie zapis ten
jednak¿e pozosta³ w niezmienionej formie, niezgodnie z wcze-
�niejszym rozstrzygniêciem Prezydenta uwzglêdniaj¹cym ww.
uwagê. Jednocze�nie w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y � rozstrzy-
gniêciu Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag
brak ww. uwagi Biura Projektowego CDF Architekci.

Wykazana powy¿ej sprzeczno�æ pomiêdzy ustaleniami za-
wartymi w wykazie uwag a tre�ci¹ uchwalonego planu, skut-
kuj¹ca brakiem rozstrzygniêcia omawianej uwagi przez Radê
Miasta Poznania, powoduje naruszenie art. 17 pkt. 14 ustawy,
zgodnie, z którym prezydent przedstawia radzie projekt planu
miejscowego wraz z list¹ nieuwzglêdnionych uwag oraz art.
20 ust. 1 ustawy, na podstawie, którego Rada Miasta rozstrzy-
ga o sposobie rozpatrzenia uwag.

W obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania teren,
dla którego w omawianym planie ustalono w zakresie prze-

znaczenia zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczo-
ny na rysunku symbolami 1MW i 2MW, znajduje siê w�ród
terenów przeznaczonych pod zabudowê nisk¹, mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z us³ugami podstawowymi. Wprawdzie w
pewnych przypadkach, na terenach mieszkaniowych o okre-
�lonym rodzaju zabudowy, studium dopuszcza realizacjê
zabudowy odbiegaj¹cej od rodzaju przewa¿aj¹cego na da-
nym terenie, jednak¿e dotyczy to sytuacji, w których koniecz-
ne jest wytworzenie lub dokoñczenie za³o¿enia urbanistycz-
nego czy te¿ utrzymanie istniej¹cych funkcji ogólnomiej-
skich. Oznacza to jedynie mo¿liwo�æ wprowadzenia niewiel-
kich enklaw zabudowy wielorodzinnej w�ród zabudowy jed-
norodzinnej i odwrotnie. Tymczasem w omawianym przy-
padku zabudowê wielorodzinn¹ ustalono dla ca³ego terenu,
dla którego studium przewiduje zabudowê jednorodzinn¹
(nie wliczaj¹c w to terenu oznaczonego w planie symbolem
2U, oddzielaj¹cego zabudowê mieszkaniow¹ od ul. Ba³tyc-
kiej) W zwi¹zku z powy¿szym zgodno�æ planu ze studium,
wymagana przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, nie zosta³a
zachowana.

Na rysunku planu przedstawiono, okre�lony liniami roz-
graniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu, w tym teren
oznaczony symbolem �9MW�. Brak natomiast jakichkolwiek
ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia tego terenu w tek�cie
planu. Sytuacja ta powoduje, ¿e przedmiotowy plan nie
spe³nia wymogów wynikaj¹cych z §8 ust. 2 rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587)
zgodnie z którym na rysunku planu miejscowego stosuje siê
nazewnictwo i oznaczenia umo¿liwiaj¹ce jednoznaczne po-
wi¹zanie rysunku planu miejscowego z tekstem planu miej-
scowego.

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na sprzeczno�ci pomiêdzy
poszczególnymi zapisami uchwa³y w zakresie lokalizacji zabu-
dowy na terenach oznaczonych symbolami 2U i 3U, na
których wyznaczono obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy. Maj¹c na
uwadze zdefiniowanie w §2 pkt 6 uchwa³y obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy jako linii, zgodnie, z któr¹ nakazuje siê usytuowanie
frontowej elewacji budynku � niezrozumia³ym jest zapis §4
ust. 6 dopuszczaj¹cy zabudowê terenu, pod warunkiem usy-
tuowania budynku w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 30,0 m od
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy. Tak sformu³owane ustalenia
planu prowadz¹ do niejednoznaczno�ci w jego interpretacji,
co mo¿e znacznie utrudniæ lub uniemo¿liwiæ proces wydawa-
nia decyzji o pozwoleniu na budowê.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze okoliczno�ci nale¿y stwier-
dziæ, i¿ zachodz¹ wszelkie podstawy do stwierdzenia niewa¿-
no�ci uchwa³y, która w istotny sposób narusza obowi¹zuj¹ce
przepisy prawa.
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Od niniejszego rozstrzygniêcia nadzorczego przys³uguje
skarga do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Pozna-

niu � za po�rednictwem Wojewody Wielkopolskiego - w
terminie 30 dni od daty jego dorêczenia.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

(-) Przemys³aw Pacia
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DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-40(5)/2009/293/VI/JP

z dnia 3 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i
3 w zwi¹zku 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, 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, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009
r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz w zwi¹zku z art. 104
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego (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 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539)
po rozpatrzeniu wniosku z 29 maja 2009 r., uzupe³nionego
pismem z 29 czerwca 2009 r., Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej we Wrze�ni S.A. z siedzib¹ we Wrze�ni, posiadaj¹ce-
go numer identyfikacji podatkowej: (NIP) 789-000-17-28, zwa-
nego w dalszej czê�ci decyzji �Przedsiêbiorstwem� postana-
wiam zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbior-
stwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji, na okres do
31 sierpnia 2010 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego kon-
cesje z 16 wrze�nia 1998 r. na wytwarzanie ciep³a nr WCC/55/
293/U/2/98/KW ze zmianami oraz na przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a nr PCC/58/293/U/2/98/KW ze zmianami, 29 maja 2009 r.
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbior-
stwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwo energetyczne posiadaj¹ce koncesje na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania,

przesy³ania i dystrybucji ciep³a ustala taryfê dla ciep³a oraz
proponuje okres jej obowi¹zywania. Przed³o¿ona taryfa pod-
lega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki,
o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w
art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y m. in. ustalanie okresu obowi¹zywania taryfy.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy � Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dze-
nia Ministra Gospodarki z 9 pa�dziernika 2006 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423), zwanego w dalszej czê�ci �rozporz¹dzeniem tary-
fowym�.

Ceny i stawki op³at ustalone zosta³y przez Przedsiêbior-
stwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia-
³alno�ci gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów
poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdaw-
czym (§12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).

Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej skalku-
lowane zosta³y zgodnie z §7 ust. 8 rozporz¹dzenia taryfowego.

Okres obowi¹zywania taryfy zosta³ ustalony zgodnie z
wnioskiem Przedsiêbiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrê-
gowego w Warszawie � S¹du Ochrony Konkurencji i


