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ności, celowości i gospodarności.

§ 3

Wójt Gminy może powierzyć innemu podmiotowi pro-
wadzenie spraw wymienionych w § 1 jedynie po uzyska-
niu zgody Zarządu Powiatu.

§ 4

Na prowadzenie spraw określonych § 1 porozumienia 
Zarząd Powiatu przekaże stronie przejmującej jednorazo-
wo środki finansowe w postaci dotacji celowej w wyso-
kości 300.000 zł. Środki zostaną przekazane w terminie 
do 30 listopada 2010 r.

§ 5

Opłaty i kary, o których mowa w § 1 pkt 8 porozumienia 
pozostają w dyspozycji Wójta Gminy, z przeznaczeniem 
na utrzymanie drogi powiatowej będącej przedmiotem 
niniejszego porozumienia.

§ 6

1) Porozumienie niniejsze strony zawierają na okres od 
1 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

2) Każda ze stron niniejszego porozumienia może je 
rozwiązać z zachowaniem 14 dniowego terminu 
wypowiedzenia. Środki niewykorzystane lub 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu.

3) Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają 
dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmią-
cych egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 
2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

Starosta
Józef Reszke

Członek Zarządu
Dariusz Kuczmarski

Wójt Gminy
Łukasz Jabłoński
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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt II OSK 489/10

z dnia 30 czerwca 2010 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
 Przewodniczący: sędzia NSA Krystyna Borkowska
sędzia NSA Maria Czapska-Górkiewicz
sędzia del. WSA Grzegorz Czerwiński (spr.)
Protokolant Dominika Sasin-Knothe
po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2010 roku
na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej
sprawy ze skargi kasacyjnej Andrzeja Jachimowicza
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku
 z dnia 15 grudnia 2009r., sygn. akt II SA/Gd 576/09
 w sprawie ze skargi Andrzeja Jachimowicza
na uchwałę Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 23 sierpnia 2007r., nr XV/62/2007
wprzedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego
1. uchyla punkt 2 zaskarżonego wyroku;
2. stwierdza nieważność § 7 ust. 1 punkt 7 litera „a” 

uchwały nr XV/62/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z 
dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, 
komunikację i zieleń, obejmującego Śródmieście w 
rejonie ulic: Garbarskiej, Zamkowej, Ogrodowej i 
Długosza oraz Placu Wolności i Placu Bohaterów w 
Człuchowie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Wojewóztwa Pomorskiego z 2008 r. Nr 16, poz. 401, 
w zakresie w jakim przepis ten wprowadza na terenie 
4 MU nakaz wyburzenia, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy dysharmonicznych budynków przy ulicy 
Królewskiej 7, 7a i 9;

3. zasądza od Rady Miejskiej w Człuchowie na 
rzecz skarżącego Andrzeja Jahimowicza kwotę 
700 (siedemset) złotych tutułem zkworu kosztów 
postępowania kasacyjnego.

Zastępca
Kierownika Sekretariatu

Wydział Informacji Sądowej
Ilona Panic
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WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt II SA/Gd 576/09

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
w składzie następującym:
Przewdoniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka (spr.)
Sędziowie: Sędzia WSA Wanda Antończyk
Sędzia NSA Andrzej Przybielski
Protokolant Starszy Referent Alicja Landowska

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na rozprawie 
sprawy
ze skargi Andrzeja Jachimowicza
na uchwałę Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 23 sierpnia 2007 r., nr XV/62/2007
w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego
1. stwierdza nieważność graficznej części zaskarżonej 

uchwały (rysunku planu) w zakresie w jakim ustanawia 
na terenie oznaczonym symbolem 4 MU, na działce 
nr 24/2, od strony działki nr 24/1 maksymalną 
nieprzekraczalną linię zabudowy,

2. oddala skargę w pozostałym zakresie,

3. zasądza od Rady Miejskiej w Człuchowie na 
rzecz skarżącego Andrzeja Jachimowicza 717 
(siedemset siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów 
postępowania.

Zastępca
Kierownika Sekretariatu

Wydział Informacji Sądowej
Ilona Panic
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Informacja 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr WCC/148-ZTO-A/382/W/OGD/2010/MF

z dnia 9 września 2010 r. 

W dniu 9 września 2010 r. na wniosek Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskimm 
(Przedsiębiorca), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(Prezes URE) postanowił zmienić przedmiot i zakres 
działalności ww. Przedsiębiorcy, określony w koncesji 
na wytwarzanie ciepła

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 1 października 1998 r. Nr WCC/148/382/
U/2/98/JJ (zmienioną późniejszymi decyzjami), udzielono 
Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła z termi-
nem obowiązywania koncesji do dnia 15 października 
2018 r.

Pismem z dnia 27 lipca 2010 r., Przedsiębiorca wystą-
pił do Prezesa URE, o zmianę przedmiotu i zakresu 
działalności określonej w ww. koncesji, w związku z 
wypowiedzeniem umowy o dostawę i sprzedaż ciepła do 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 
Ww. odbiorca był zaopatrywany w ciepło ze źródła zlo-
kalizowanego przy ul. Sikorskiego 23 w Nowym Dworze 
Gdańskim, które to źródło stanowiło jego własność. W 
efekcie tej zmiany, łączna zainstalowana moc cieplna 

w dzierżawionych przez Przedsiębiorcę źródłach ciepła 
zmniejszyła się z 10,44 MW do 10,14 MW.

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w 
związku z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Prezes URE postanowił decy-
zją z dnia 9 września 2010 r. Nr WCC/148-ZTO-A/382/W/
OGD/2010/MF zmienić swoją wcześniejszą decyzję z dnia 
1 października 1998 r. Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ (zmie-
nioną późniejszymi decyzjami), zgodnie z wnioskiem 
Przedsiębiorcy.

z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR Północnego 
Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki z 
siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko - 
Połom

Gdańsk, dnia 9 września 2010 r.
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