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CZ��	 V - Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
 

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat s� stosowane przy zachowaniu standardów jako�ciowych obsługi 
odbiorców, które zostały okre�lone w rozdziale 6 rozporz�dzenia przył�czeniowego. 

 
5. 2. W przypadkach: 

  a) niedotrzymania przez MPEC Sp. z o.o. standardów jako�ciowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców 
warunków umowy, 

  b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskaza� układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
  c) udzielania bonifikat przysługuj�cych odbiorcy, 
  d) nielegalnego poboru ciepła, 
stosuje si� postanowienia okre�lone w rozdziale 4 rozporz�dzenia taryfowego. 
 

CZ��	 VI - Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. 
 

MPEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat okre�lone w niniejszej taryfie nie wcze�niej ni� po upływie 
14 dni i nie pó�niej ni� do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

V-ce Prezes Zarz�du 
Robert Zakrzewski 

 

2367 

ROZSTRZYGNI�CIE NADZORCZE 

Wojewody Warmi �sko-Mazurskiego 

PN.0911-325/09 

z dnia 26 pa �dziernika 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
pó�n. zm.) stwierdzani niewa�no�� uchwały Nr XXIX/177/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 wrze�nia 2009 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie geodezyjnym Tylkowo. 
 

Uzasadnienie 
 

Uchwał� Nr XXIX/177/2009 Rada Miejska w Pasymiu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 
obr�bie geodezyjnym Tylkowo. 

Przedmiotowa uchwała podj�ta została z naruszeniem prawa, poniewa� nie wypełnia dyspozycji § 4 pkt 3 rozporz�dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). Plan miejscowy winien ustala� wymogi dotycz�ce stosowania 
standardów przy zapisywaniu ustale� tekstowych, takie jak ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, które powinny zawiera� nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikaj�ce miedzy innymi z obowi�zuj�cych ustale� dla form ochrony przyrody na terenach obj�tych projektem planu 
miejscowego. 

W przedmiotowej uchwale brak jest informacji o tym, �e teren obj�ty opracowaniem znajduje si� w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i w zwi�zku z tym, obowi�zuj� stosowne przepisy rozporz�dzenia 
Nr 114 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy 
Napiwodzko-Ramuckiej. Przedmiotowa uchwała nie zawiera wszystkich stosownych zakazów, nakazów i obostrze�, o których 
mowa w w/w rozporz�dzeniu Wojewody, mi�dzy innymi zakazu realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( § 4 ust. 1 pkt 2). 

Bior�c pod uwag� zapisy § 12 uchwały, dla terenów oznaczonych w planie symbolami 18 U. P do 21 U, P (tereny 
zabudowy usługowo-produkcyjnej) nie mo�na wykluczy� lokalizacji tego rodzaju przedsi�wzi��. 

W�tpliwo�ci budzi równie� dopuszczenie zmiany ukształtowania terenu do max. 0,5 m, o którym mowa w § 11 ust. 4 
uchwały, w kontek�cie zakazu okre�lonego w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporz�dzenia Wojewody, w �wietle którego na obszarze, 
którego dotyczy plan obowi�zuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych rze�b� terenu, z wyj�tkiem 
prac zwi�zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow�, odbudow�, 
napraw� lub remontem urz�dze� wodnych. 

Ponadto, w § 12 wprowadzono poj�cie „obiektów kubaturowych", które nie znajduje potwierdzenia w przepisach 
budowlanych oraz nie zostało zdefiniowane na potrzeby przedmiotowej uchwały. 

Dlatego orzeczono jak w sentencji. 
Od niniejszego rozstrzygni�cia słu�y prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Olsztynie za 

po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z powodu jego niezgodno�ci z prawem w terminie 30 dni od daty jego 
otrzymania. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 

 


