
Poz. 3962 
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 217 ｠ 23498 ｠

Na  podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

orzekam
niewarno[ć uchwaEy Nr XXXVII/262/10 Rady 

Gminy Obrzycko z dnia 30 lipca 2010 roku w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dla dziaEek nr 182/9; 182/10 poEo-
ronych na gruntach wsi Gaj MaEy ｠ ze względu na 
istotne naruszenia prawa.

UZASADNIENIE 
W dniu 30 lipca 2010 r. Rada Gminy Obrzycko 

podjęEa uchwaEę Nr XXXVII/262/10 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dla dziaEek nr 182/9; 182/10 poEoronych na grun-
tach wsi Gaj MaEy , którą doręczono Wojewodzie 
Wielkopolskiemu w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy, organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju  usEug i sieci teleko-
munikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) 
projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego winny być opiniowane przez Pre-
zesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie 
telekomunikacji.

Powyrszy obowiązek nie zostaE zrealizowany w 
trakcie opracowywania przedmiotowego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

W §18 ust. 2 uchwaEy zapisano, re granice we-
wnętrznych podziaEów w terenach zabudowy miesz-
kaniowej są granicami obowiązującymi, co dodatko-
wo zapisano takre w legendzie do rysunku planu.

Nalery podkre[lić, re podziaEu nieruchomo[ci do-
konuje, w my[l i na zasadach okre[lonych w art. 
92 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo[ciami oraz w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w 
sprawie sposobu i trybu dokonywania podziaEów 
nieruchomo[ci uprawniony geodeta. PodziaEu do-
konuje się przy zachowaniu odpowiedniej formy i 
szeregu innych zasad, których nie speEnia i nie more 
speEniać plan miejscowy. Wprawdzie plan, poprzez 
analogię do zapisów §4 pkt. 8 rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego regulu-

jących zasady i warunki podziaEów nieruchomo[ci 
(w tym okre[lenie minimalnych lub maksymalnych 
szeroko[ci frontów dziaEek, ich powierzchni oraz 
okre[lenia kąta poEorenia granic dziaEek w stosun-
ku do pasa drogowego) dla dziaEek uzyskiwanych w 
wyniku ｧscalenia i podziaEu nieruchomo[ciｦ, winien 
zawierać okre[lenie takich zasad, jednakre mogą 
one stanowić jedynie wytyczne dla geodety i orga-
nu wydającego decyzję zatwierdzającą podziaE nie-
ruchomo[ci, bez szczegóEowego okre[lania na ry-
sunku planu granic nowo wydzielonych dziaEek jako 
obowiązujących.

Przez wzgląd na powyrsze przedmiotowa uchwa-
Ea, w zakresie dotyczącym §18, wykracza poza 
okre[lony w art. 15 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym zakres jaki obejmo-
wać more plan miejscowy, co stanowi tym samym 
przekroczenie wEa[ciwo[ci organu sporządzającego 
plan.

Przekroczenie wEa[ciwo[ci organu stwierdzono 
takre w zapisach §19 ust.1 pkt. 1 uchwaEy w za-
kresie uzalernienia morliwo[ci lokalizacji obiektów 
gararowo- gospodarczych od no[no[ci parkujących 
w nich samochodów.

Nalery takre podnie[ć, ir zgodnie z §8 ust. 2 ww. 
rozporządzenia na rysunku planu miejscowego sto-
suje się nazewnictwo i oznaczenia umorliwiające 
jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowe-
go z tekstem planu, a do rysunku planu doEącza się 
obja[nienia wszystkich urywanych oznaczeG.

W §18 ust. 1 uchwaEy okre[lono wyznaczenie 
nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, co znalazEo takre swo-
je odzwierciedlenie w legendzie rysunku. Jednakre 
na samym rysunku wyznaczone zostaEy wyEącznie 
nieprzekraczalne linie zabudowy, co w omawianym 
kontek[cie stanowi naruszenie §8 ust. 2 rozporzą-
dzenia.

Brak powiązania rysunku planu z tekstem stwier-
dzono ponadto w zakresie zapisu §20 ust. 3 uchwa-
Ey odnoszącego się do ｧdrogi powiatowej 1KDL ist-
niejącejｦ, której na rysunku nie wyznaczono.

Dodatkowo, pomimo okre[lenia w planie terenów 
5KD i 6KD jako dróg publicznych dojazdowych ｠ 
nie uwzględniono tego faktu w zaEączniku nr 3 do 
uchwaEy rozstrzygającym o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, co miaEoby istotne 
znaczenie w przypadku zakwalifikowania ww. tere-
nów jako dróg gminnych.
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Zgodnie §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegEych 
w przedmiocie uzalernienia od alkoholu (Dz. U. Nr 
250, poz. 1883), uprzejmie informuję, ir z dniem 
01 czerwca 2010 r. z aktualnej listy biegEych w 

przedmiocie uzalernienia od alkoholu okręgu Sądu 
Okręgowego w Poznaniu, wedEug stanu na dzieG 31 
stycznia 2010 r. zostaE skre[lony nirej wymieniony 
biegEy:

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania 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, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, 
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 
oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 167, poz. 1131) 
w związku z art. 30 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, 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, 
poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 
21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku z 20 wrze[nia 2010 r. uzu-

peEnionego pismem z 27 wrze[nia 2010 r. ｧMEGA-
WATｦ sp. z o.o. z siedzibą w Rogopnie, posiadającej 
numer identyfikacji podatkowej (NIP):766-000-65-
73 zwanej w dalszej czę[ci decyzji ｧPrzedsiębior-
stwemｦ postanawiam zatwierdzić dokonaną przez 
Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepEa, która to 
zmiana stanowi zaEącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Decyzją z 8 czerwca 2010 r. nr OPO-4210-

13(8)/2010/540/XII/JP Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdziE, na okres do 31 lipca 2011 
r. ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepEa, 
która 3 sierpnia 2010 r. zostaEa ogEoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 
152, poz. 2905.

Pismem z 20 wrze[nia 2010 r., które wpEynęEo 
do Zachodniego OddziaEu Terenowego Urzędu Re-
gulacji Energetyki 21 wrze[nia 2010 r., Przedsię-
biorstwo wystąpiEo z wnioskiem o zmianę taryfy dla 

Wiceprezes Sądu Okręgowego 
(-) Krzysztof Lewandowski

Tereny dróg publicznych 5KD i 6KD oznaczone w 
odrębny sposób nie zostaEy rozgraniczone liniami. 

Biorąc pod uwagę powyrsze okoliczno[ci nale-
ry stwierdzić, ir zachodzą wszelkie podstawy do 
stwierdzenia niewarno[ci uchwaEy, która w istotny 
sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-
sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu ｠ za po[rednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego - w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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 z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie listy biegEych w przedmiocie uzalernienia od alkoholu prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu
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DECYZJA NR OPO-4210-50(6)/2010/540/XII/ED PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 z dnia 29 wrze[nia 2010 r.

Dorota Wopniakowska
ul. Kasztanowa 31
64-930 Dolaszewo

Miejsce pracy:
NZOZ Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczna
ul. Ogrodowa 14
64-700 Czarnków


