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zosta³a przy³¹czona odcinkiem o d³ugo�ci 126m do sieci
ciep³owniczej zasilanej ze �ród³a na osiedlu Parkowym. Od-
biorcy ciep³a z osiedla przy ul. Przemys³owej zasilani s¹ w
ciep³o w okresie grzewczym z Kot³owni Rejonowej na osiedlu
Parkowym, natomiast w okresie letnim na potrzeby ciep³ej
wody u¿ytkowej ciep³em z zak³adu Steico S.A.

Ponadto w zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie ustawy z 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. z 2007
r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) oraz nowelizacj¹ ustawy - Prawo
energetyczne, ze wzglêdu na liczne zmiany w przytoczonych
ustawach, które zaistnia³y w okresie obowi¹zywania koncesji
konieczna sta³a siê zmiana tre�ci zapisów �Warunki prowa-
dzenia dzia³alno�ci�, okre�lonych w punkcie 2 decyzji, któr¹
udzielono Przedsiêbiorcy koncesji. Wobec powy¿szego zwró-
cono siê do Przedsiêbiorcy o wyra¿enie zgody na wprowadze-
nie tych zmian, co uczyni³.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwier-
dzono, ¿e Koncesjonariusz:

1) spe³nia warunki okre�lone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, a w szczególno�ci dysponuje �rodkami fi-
nansowymi w wielko�ci gwarantuj¹cej prawid³owe wyko-
nywanie dzia³alno�ci, ma mo¿liwo�ci techniczne gwaran-
tuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alno�ci,

2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postêpowanie
upad³o�ciowe ani nie znajduje siê w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹ okoliczno�ci okre-
�lone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.
Warunki wykonywania dzia³alno�ci objêtej koncesj¹ zosta³y
okre�lone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres wa¿no�ci koncesji zosta³ przed³u¿ony do 1 listopada
2025 r., zgodnie z wnioskiem strony i art. 36 ustawy - Prawo
energetyczne.

Na podstawie art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 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 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz
na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania 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 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) w zwi¹zku z art. 30 ustawy - Prawo
energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³
zmieniæ swoje decyzje z 27 lipca 2000 r. nr WCC/859/1317/W/
3/2000/RW i nr PCC/915/1317/W/3/2000/RW, którymi to decy-
zjami udzieli³ koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystry-
bucjê ciep³a, poprzez przed³u¿enie terminu ich wa¿no�ci,
zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alno�ci polegaj¹cej na
wytwarzaniu, przesy³aniu i dystrybucji ciep³a oraz okre�lenie
nowych warunków wykonywania dzia³alno�ci koncesjonowa-
nej.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu

Regulacji Energetyki
Zachodniego Oddzia³u

Terenowego
z siedzib¹ w Poznaniu

(-) Irena Gruszka
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z dnia 4 czerwca 2009r

Dzia³aj¹c na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam niewa¿no�æ uchwa³y Nr
XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z dnia 27 marca
2009 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej na dzia³ce o nr
ewid. 846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ.

UZASADNIENIE

Uchwa³a Nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z
dnia 27 marca 2009 r., w sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej
na dzia³ce o nr ewid. 846 w £omnicy, gm. Zb¹szyñ zosta³a
dorêczona Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z uzupe³niona
dokumentacja planistyczn¹ w dniu 11 maja 2009r.

Powy¿sz¹ Uchwa³ê podjêto na podstawie przepisu art. 20
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717 ze.
zm.) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 5 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, póz. 1591 ze zm.).
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Dokonuj¹c oceny zgodno�ci z prawem przedmiotowej
uchwa³y - organ nadzoru stwierdzi³, co nastêpuje:

Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym
okre�la siê obowi¹zkowo przeznaczenie terenów oraz linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania. Przepis ten znajduje uszczegó-
³owienie w §4 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, póz. 1587 ) zgodnie z którym
ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów powinny zawieraæ
okre�lenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad
ich zagospodarowania, a tak¿e symbol literowy i numer
wyró¿niaj¹cy go spo�ród innych terenów.

W §9 uchwa³y ustalono, jako przeznaczenie podstawowe
zabudowê us³ugow¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
�U�, wyró¿niaj¹c jednocze�nie w ust 2 pkt 1, 2 i 3 w/w
paragrafu rodzaje mo¿liwej do realizacji dzia³alno�ci us³ugo-
wej. W ust 3 dopuszczono jednak¿e �stosowanie przeznacze-
nia innego ni¿ wymienione w ust 2, które uzupe³niaj¹ lub
wzbogac¹ przeznaczenie podstawowe, z zastrze¿eniem §12
ust. 2. Przepis §12 ust 2 nakazuje natomiast wybór �jednej z
wymienionych w §9 ust 2 kategorii, rozumianej jako przezna-
czenie podstawowe oraz zwi¹zanych z nimi funkcji dopusz-
czalnych jako uzupe³nienie zabudowy�.

Taka konstrukcja i powi¹zanie ww. przepisów uchwa³y
prowadzi do jednoznacznego wniosku, i¿ w przypadku rodza-
jów dzia³alno�ci wymienionych w §9 ust 2 pkt 2 i 3 uchwa³y
- tj. dzia³alno�ci handlowej typu hurtowego oraz dzia³alno�ci
zwi¹zanej z odzyskiwaniem surowców wtórnych, mo¿liwe jest
zupe³nie dowolne �wzbogacenie� przeznaczenia podstawo-
wego, gdy¿ nie okre�lono dla nich �funkcji uzupe³niaj¹cych�,
tak jak to uczyniono w §9 ust 2 pkt 1 uchwa³y.

Wyja�niæ przy tym nale¿y, ¿e zgodnie z §9 ust 4 ww.
rozporz¹dzenia � w zale¿no�ci od specyfiki i zakresu ustaleñ
dotycz¹cych przeznaczenia terenów oraz granic i linii regula-
cyjnych, dopuszcza siê stosowanie na projekcie rysunku
planu miejscowego uzupe³niaj¹cych i mieszanych oznaczeñ
barwnych i jednobarwnych oraz literowych i cyfrowych�. W
zwi¹zku z powy¿szym � przeznaczenie terenu mo¿e wynikaæ
z okre�lonej specyfiki danych terenów za� niejednokrotnie, z
braku ustawowego zakazu nie mo¿na wykluczyæ ustalenia
mieszanego przeznaczenia � (wyrok NSA z 13 grudnia 2006
r. II OSK 1278/06). Dopuszczalne jest zatem rozszerzenie
podstawowych barwnych oznaczeñ graficznych i literowych
dotycz¹cych przeznaczenia terenów, zawartych w za³¹czniku
nr 1 do rozporz¹dzenia, a nawet ich po³¹czenie w granicach
jednego terenu, jednak tylko i wy³¹cznie w przypadku gdy z
przepisów planu mo¿na jednoznacznie odczytaæ przeznacze-
nie terenu.

U¿yte w omawianej uchwale ogólnikowe i nie posiadaj¹ce
ustawowej definicji pojêcie � wzbogacenia� niesie natomiast
za sob¹ mo¿liwo�æ jego dowolnej interpretacji, a w konse-
kwencji dopuszczenia funkcji wzajemnie roz³¹czonych i nie-

zwi¹zanych z funkcj¹ okre�lon¹ w uchwale jako podstawowa,
co stanowi naruszenie zasad sporz¹dzenia planu w zakresie
art. 15 ust 2 pkt 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 10 ww. ustawy w planie
miejscowym okre�la siê obowi¹zkowo zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej, w�ród których - wg §4 ust 9 pkt c omawianego
wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury - winno okre�liæ
siê wska�niki w zakresie komunikacji, w szczególno�ci ilo�æ
miejsc parkingowych w stosunku do ilo�ci mieszkañ lub ilo�ci
zatrudnionych albo powierzchni obiektów us³ugowych i pro-
dukcyjnych.

Pomimo ustalenia w planie ró¿norodnych form dzia³alno-
�ci us³ugowej, nie dope³niono obowi¹zku wynikaj¹cego z w/
w przepisu, art. 15 ust 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i nie okre�lono dla nich
wymaganej ilo�ci miejsc parkingowych. Do kwestii miejsc
postojowych odniesiono siê w §21 pkt 4 badanej uchwa³y,
ograniczaj¹c siê do okre�lenia konstrukcji ich nawierzchni
oraz do zamieszczenia niezrozumia³ego i nie posiadaj¹cego
¿adnego kontekstu wymogu �zaprojektowania i wykonania
stanowisk postojowych dla pozosta³ych parametrów�.

W omawianej uchwale nie okre�lono tak¿e stawek procen-
towych, na podstawie których okre�la siê op³atê wskazan¹ w
art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - tzw. rentê planistyczn¹, co stanowi narusze-
nie przepisu art. 15 ust 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym
stawki te okre�la siê w planie obowi¹zkowo.

Wszystkie te naruszenie powoduj¹ w ocenie Wojewody
Wielkopolskiego, jako organu nadzoru, konieczno�æ stwier-
dzenia niewa¿no�ci przedmiotowej uchwa³y i wyeliminowa-
nia jej z obrotu prawnego. Wskazane wy¿ej naruszenie prawa
powoduj¹, ¿e nie ma mo¿liwo�ci stwierdzenia niewa¿no�ci
jedynie poszczególnych zapisów, lecz jest konieczno�æ wyda-
nia rozstrzygniêcia nadzorczego skutkuj¹cego stwierdzeniem
niewa¿no�ci ca³ej uchwa³y.

Tekst uchwa³y budzi tak¿e istotne zastrze¿enia pod wzglê-
dem jej prawid³owej konstrukcji i zgodno�ci z przepisami
Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej - wielokrotne
odes³ania do �zachowania zgodno�ci z przepisami� czy tez
nie wskazuj¹ce jednoznacznie i wyra�nie na ich zamierzony
cel - na przyk³ad przepisy §9, §12 czy te¿ §21 pkt 4 lit g badanej
uchwa³y.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze niniejsze rozstrzygniêcie jest w
pe³ni uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze mo¿e byæ zaskar¿one
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu za
po�rednictwem Wojewody Wielkopolskiego z powodu nie-
zgodno�ci z prawem w terminie 30 dni od daty jego dorêcze-
nia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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