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42 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb 
ogEaszania aktów prawa miejscowego okre[la usta-
wa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogEaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 ze zmianami).

Warunkiem wej[cia w rycie aktów prawa miejsco-
wego, do których nalery badana uchwaEa, jest ich 
publikacja o charakterze promulgacyjnym, w sposób 
okre[lony w art. 13 oraz art. 4 ust. 1 wyrej wymie-
nionej ustawy o ogEaszaniu aktów normatywnych.

Przepisy te wyrapnie stanowią, re akty normatyw-
ne, zawierające przepisy powszechnie obowiązują-
ce, ogEaszane w wojewódzkim dzienniku urzędo-
wym, tj. akty prawa miejscowego wchodzą w rycie 
po upEywie czternastu dni od daty ich ogEoszenia, 
chyba re dany akt okre[li termin dEurszy.

W związku z powyrszym nalery stwierdzić, re 
Rada Miejska w Kórniku nie wykonaEa dyspozycji 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.). 

Mając powyrsze na uwadze niniejsze rozstrzy-
gnięcie jest w peEni uzasadnione.

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

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.)

wskazuję

re uchwaEa Nr LII/282/10 Rady Gminy Kapmierz 
z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
dziaEalno[ci gospodarczej we wsi MEodasko - dziaEki 
nr 129 i 130, zostaEa wydana z naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2010 roku Rada Gminy Kapmierz 
podjęEa uchwaEę Nr LII/282/10 w sprawie  miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów dziaEalno[ci gospodarczej we wsi MEodasko 
- dziaEki nr 129 i 130.

UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie Wiel-
kopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w 
dniu 12 listopada 2010 roku.

UchwaEę podjęto na podstawie przepisu art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80. poz. 717 
ze zm.).

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

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 10  ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta ogEasza w prasie miejscowej oraz przez ob-
wieszczenie, a takre w sposób zwyczajowo przyję-
ty w danej miejscowo[ci o wyEoreniu projektu planu 
do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed 
dniem wyEorenia i wykEada ten projekt wraz z pro-
gnozą oddziaEywania na [rodowisko do publicznego 
wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje 
w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w 
projekcie planu rozwiązaniami.

Z przedEoronej przez gminę dokumentacji wyni-
ka, re obwieszczenie o wyEoreniu projektu planu do 
publicznego wglądu zostaEo wywieszone na tabli-
cy ogEoszeG w okresie wyEorenia projektu planu do 
publicznego wglądu, z pominięciem wymaganego 
ustawą terminu 7 dni, co stanowi naruszenie trybu 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Jednocze[nie organ nadzoru wskazuje, re w po-
danym w ogEoszeniu terminie nie wpEynęEa radna 
uwaga do wyEoronego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Wskazane naruszenie prawa okre[lono jako nie-
istotne, stąd orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
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go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

 

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 
r. - 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, Nr 167, poz. 1131 i Nr 
182 poz. 1228) 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 23 listopada 2010 r. l.dz. 
PEC/764/2010, uzupeEnionego pismem z 9 grudnia 
2010 r. l.dz. PEC/NK/804/2010, Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Gniepnie spóEka z ograniczoną 
odpowiedzialno[cią z siedzibą  w Gniepnie, posiada-
jącej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 784-00-
03-286 zwanej w dalszej czę[ci decyzji ｧPrzedsię-
biorstwemｦ

postanawiam 

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo 
zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opEat w za-
kresie wytwarzania, przesyEania i dystrybucji ciepEa, 
która to zmiana stanowi zaEącznik do niniejszej de-
cyzji.

UZASADNIENIE 

Decyzją z 19 lipca 2010 r. Nr OPO-4210-
23(8)/2010/243/VIII/AS Prezes URE zatwierdziE, 
na okres do 30 wrze[nia 2012 r., ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepEa, która 31 sierpnia 
2010 r. zostaEa ogEoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr 174, poz. 3292.

Pismem z 23 listopada 2010 r., które wpEynęEo do 
Zachodniego OddziaEu Terenowego Urzędu Regula-
cji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 24 listopada 
2010 r., Przedsiębiorstwo wystąpiEo z wnioskiem 
o zmianę taryfy dla ciepEa, polegającą na usunię-
ciu z tekstu taryfy cen i stawek opEat brutto oraz 
wprowadzeniu zapisu o obliczaniu tych cen i stawek 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podat-
kowego.

Przedsiębiorstwo uzasadniEo zmianę pracami to-
czącymi się nad nowelizacją ustawy o podatku od 
towarów i usEug, polegającą m.in. na zmianie obo-
wiązujących stawek podatku.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której, 
strona nabyEa prawo, more być w kardym czasie za 
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydaE, lub przez 
organ wyrszego stopnia, jereli przepisy szczegól-
ne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej 
decyzji i przemawia za tym interes spoEeczny lub 
sEuszny interes strony. Za uwzględnieniem wniosku 
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmia-
nie decyzji nr OPO-4210-23(8)/2010/243/VIII/AS 
nie sprzeciwiają się radne przepisy szczególne.

Zwarywszy, ir w powyrszej sprawie uznaEem, re 
zostaEy speEnione przesEanki, umorliwiające zmianę 
decyzji, postanowiEem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysEuguje odwoEanie do 
Sądu Okręgowego w Warszawie ｠ Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów za moim po[rednic-
twem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej do-
ręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 
1997 r. ｠ Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 
i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. OdwoEanie od decyzji powinno czynić zado[ć 
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowe-
go oraz zawierać oznaczenie zaskarronej decyzji i 
warto[ci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzEe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
takre zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę 
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