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INFORMACJA 

 z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

W dniu 12 kwietnia 2011 r., na wniosek 
przedsiębiorstwa działającego pod firmą: PRZED-
SIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnoņcią w Pińczowie  
z siedzibą w Pińczowie, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki zmienił koncesję na przesyłanie i dys-
trybucję ciepła udzieloną decyzją z dnia 10 lipca 
2009 r., Nr PCC/1167/18682/W/OŁO/2009/TB,  
w zakresie dotyczącym przedmiotu działalnoņci 
Koncesjonariusza. 

 
Uzasadnienie 

 
Pismem z dnia 14 lutego 2011 r. (Znak 

DN/37/2011), uzupełnionym w dniach: 18 marca 
2011 r., 11 kwietnia 2011 r. oraz 12 kwietnia 2011 
r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmia-
nę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 
udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji  
Energetyki decyzją z dnia 10 lipca 2009 r.,  
Nr PCC/1167/18682/W/OŁO/2009/TB, w częņci 
dotyczącej adresu siedziby (aktualnie: Pińczów, 
ul. Batalionów Chłopskich 173) oraz przedmiotu 
działalnoņci. Powodem wystąpienia Koncesjona-
riusza z wnioskiem o dokonanie zmiany w kon-
cesji jest nadanie nowego numeru porządkowe-
go nieruchomoņci obejmującej działkę zabudo-
waną budynkami kotłowni zlokalizowanej w Piń-
czowie przy ul. Batalionów Chłopskich 126 oraz 
obniżenie parametrów temperaturowych pracy 

eksploatowanej przez Koncesjonariusza sieci 
cieplnej. 

Na podstawie art. 155 i art. 104 stawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 
w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. 
zm.), zgodnie z wnioskiem Koncesjona- 
riusza, decyzją z dnia 12 kwietnia 2011 r.,  
Nr PCC/1167A/18682/W/OŁO/2011/HZ, Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła, w częņci doty-
czącej przedmiotu działalnoņci Koncesjonariusza. 
Przedmiotowa decyzja została doręczona Konce-
sjonariuszowi. 

 
 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Ņrodkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: 

Tadeusz Polak 
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.1.2011 

 WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 

z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  

 
stwierdzam nieważnoņć  

 
uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie  
z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy 
Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządza-
nia planu miejscowego: 

I. W częņci, która dotyczy:  
- terenu wyznaczonego na rysunku zmiany 

planu miejscowego liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonego symbolem ZLz.  
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II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, 

w zakresie:  
braku w legendzie rysunku zmiany 

planu miejscowego oznaczenia i opisu cien-
kiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znaj-
duje się na tym rysunku.  

III. Wada okreņlona w punkcie II niniejszego 
rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta 
przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z 
najbliższych sesji. 

 
Uzasadnienie  

 
Na sesji w dniu 28 grudnia 2010r. Rada 

Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę Nr III/6/10 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek 
na obszarze gminy Strawczyn.  

W dniu 14 stycznia 2011r. organ nadzoru 
wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowią-
zał Gminę do złożenia wyjaņnień i ustosunkowa-
nie się do przedłożonych do uchwały zarzutów.  

Pismem z dnia 20 stycznia 2011r., znak: 
BRG.0065.7.2011 Przewodniczący Rady Gminy w 
Strawczynie złożył wyjaņnienia odnoszące się do 
stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawi-
dłowoņci.  

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) - zwanej dalej ustawą stanowi, że narusze-
nie zasad sporządzania planu miejscowego oraz 
istotne naruszenie trybu jego sporządzania, po-
wodują nieważnoņć uchwały rady gminy w cało-
ņci lub częņci.  

Oceniając przedmiotową uchwałę tut. or-
gan związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie z którym 
do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (lub jego zmiany), w stosunku do 
którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia a postępowanie nie zostało zakoń-
czone do dnia wejņcia w życie ustawy, stosuje 
się przepisy dotychczasowe.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwa-
ły pod względem ich zgodnoņci z prawem oraz 
złożonych wyjaņnień, organ nadzoru stwierdza, 
że przedmiotowa uchwała podjęta została z na-
ruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządza-
nia planu miejscowego.  

W przypadku naruszenia zasad sporządza-
nia planu miejscowego (lub jego zmiany) usta-
wodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naru-
szenie miało charakter istotny. Tak więc każde 
naruszenie zasad sporządzania planu miejsco-
wego powinno skutkować stwierdzeniem nie-
ważnoņci uchwały.  

I. W zakresie naruszenia zasad sporządzania 
zmiany planu miejscowego:  
Stwierdza się nieważnoņć częņci planu miej-
scowego, która dotyczy:  
- terenu wyznaczonego na rysunku zmiany 

planu liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonego symbolem ZLz,  

ponieważ:  
uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 

ustawy oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) poprzez 
brak ustaleń dotyczących przeznaczenia i za-
sad zagospodarowania terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem ZLz.  

Art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że 
w planie miejscowym okreņla się obowiąz-
kowo przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania.  

§ 4 pkt 1 rozporządzenia stanowi, że w 
projekcie tekstu planu miejscowego ustala 
się przeznaczenie poszczególnych terenów 
lub zasady ich zagospodarowania, a także 
symbol literowy i numer wyróżniający go 
spoņród innych terenów.  

Na rysunku zmiany planu miejscowe-
go, będącego załącznikiem Nr 1 do opinio-
wanej uchwały, wyznaczono liniami rozgra-
niczającymi teren o symbolu ZLz (opisany w 
legendzie rysunku zmiany planu jako tereny 
zalesień). Natomiast w tekņcie uchwały w 
ogóle nie odniesiono się do terenu o takim 
symbolu.  

II. W zakresie nieistotnego naruszenia prawa:  
Braku w legendzie rysunku zmiany 

planu oznaczenia i opisu cienkiej, przerywa-
nej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym 
rysunku (najprawdopodobniej jest to strefa 
wewnętrzna ochrony poņredniej ujęcia wód 
podziemnych).  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy 
stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana 
uchwała w sposób istotny narusza obowiązu-
jący porządek prawny, a powyżej podniesio-
ne argumenty czynią zasadnym niniejsze 
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rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nie-
ważnoņć powołanej na wstępie uchwały w 
zakresie okreņlonym sentencją niniejszego 
rozstrzygnięcia nadzorczego. Organ nadzoru 
zdecydował zatem o stwierdzeniu nieważno-
ņci przedmiotowej uchwały w takiej częņci, 
która pozwala na zafunkcjonowanie uchwały 
w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Kielcach, za poņrednictwem Wojewody Ņwię-
tokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia. 

 
Wojewoda Ņwiętokrzyski; 
Bożentyna Pałka-Koruba 
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