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zaopiniowania Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Zmiany dotyczyły przede wszystkim przebiegu układu dróg 
wewn�trznych, lokalizacji terenu usług oraz szczegółowych ustale� dla poszczególnych terenów. Zmieniono mi�dzy innymi 
niektóre parametry i wska�niki zabudowy: 
 
  - dla terenów 1US-7US zwi�kszono wysoko�� zabudowy z 8 na 10 m, 
 
  - dla terenu usług 8U zwi�kszono wysoko�� zabudowy z 8 na 10 m, zwi�kszono wska�nik zabudowy z 15 na 20% i 

zmniejszono wska�nik powierzchni biologicznie czynnej z 75 na 50% oraz dodano zapis o mo�liwo�ci rezygnacji z terenu 
8U na rzecz terenu 4US, 

 
  - dla terenu 9U zwi�kszono wysoko�� zabudowy z 8 na 10 m, dodano zapisy dotycz�ce istniej�cych urz�dze� 

melioracyjnych oraz wprowadzono wymóg podniesienia rz�dnej terenu powy�ej 116 m n.p.m. 
 
Komisja zaopiniowała zmieniony projekt planu pozytywnie, wskazuj�c jednocze�nie na brak konieczno�ci ponowienia innych 
uzgodnie� i opinii. Bior�c jednak pod uwag� zakres i charakter wy�ej opisanych zmian oraz wybitne walory krajobrazowo-
przyrodnicze tego terenu (potwierdzone faktem obj�cia ochron� prawn� na podstawie przepisów o ochronie przyrody) projekt 
planu powinien by� ponownie przedło�ony do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony �rodowiska (wcze�niej 
Wojewódzki Konserwator Przyrody). Niewykonanie wymaganych art. 17 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) czynno�ci, stanowi istotne naruszenie 
trybu sporz�dzenia planu. 

W zwi�zku z powy�szym rozstrzygni�to, jak na wst�pie. 
Od niniejszego rozstrzygni�cia przysługuje prawo wniesienia, za po�rednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego S�du 
Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 
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Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

z dnia 16 lipca 2009 r. 

 
Działaj�c na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142,  

poz. 1591 z pó�n. zm.) stwierdzam niewa�no�� uchwały Nr XXIII/220/09 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 czerwca 2009 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Osiedle Nad Sapin�” działka nr 7/1, 
obr�b Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 
 

UZASADNIENIE 
 

Uchwał�, o której mowa na wst�pie, Rada Gminy w Pozezdrzu na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) uchwaliła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Osiedle Nad Sapin�” działka nr 7/1, obr�b Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała w sposób ra��cy narusza obowi�zuj�cy porz�dek prawny i konieczne 
jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego Nr 163 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201 z dnia 30 grudnia 2008 r.) teren 
obj�ty przedmiotowym planem zlokalizowany jest w cało�ci w granicach obszaru chronionego krajobrazu. W/w 
rozporz�dzenie obowi�zuje od dnia 14 stycznia 2009 roku. Nadmieni� nale�y, �e uchyliło ono cz��� zapisów Rozporz�dzenie 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego Nr 21 z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu 
na terenie województwa warmi�sko-mazurskiego. 

W § 4 ust. 1 pkt 8 Rozporz�dzenia nr 163 wprowadzono na obszarze chronionym zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
w pasie 100 metrów od linii brzegów jezior, rzek i innych zbiorników wodnych. Przepis ten przewiduje jednak wyj�tki, które 
dotycz� urz�dze� wodnych i obiektów słu��cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej le�nej i rybackiej. 

Stosownie do § 4 ust. 6 Rozporz�dzenia cytowany powy�ej zakaz nie dotyczy sporz�dzonych projektów planów, w 
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyło�enia do publicznego wgl�du, gdy post�powanie nie zostało zako�czone 
przed dniem wej�cia w �ycie rozporz�dzenia. 
W przedmiotowej sprawie o wyło�eniu projektu planu zawiadomiono obwieszczeniem z dnia 6 marca 2009 r. oraz poprzez 
ogłoszenie prasowe w gazecie „W�gorzewski Tydzie�” – 6-12.03.2009 r., 

W zaistniałym w przedmiotowej sprawie stanie faktycznym wyło�enie do publicznego wgl�du miało miejsce po dniu  
14 stycznia 2009 r., czyli po dacie wej�cie Rozporz�dzenia Nr 163 w �ycie. Tym samym zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych w pasie 100 metrów od linii brzegowej jeziora powinien by� wprowadzony do ustale� omawianego planu. Rada 
Gminy w Pozezdrzu w § 16 pkt 2 lit. c oraz 17 pkt 2 lit. c uchwały okre�liła przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy na 
terenach oznaczonych symbolami 1MN/US, 2MN/US, 3MN/US, 4MN/US, 5MN/US i 9UT/KS od strony rzeki Sapiny (zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu). Nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku przebiega: 
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 -  w obr�bie terenu terenu 1MN/US w odległo�ci mniejszej ni� 100 metrów od brzegu rzeki na odcinku ok. 70 m –  
max. zbli�enie 75 m; 

 - w obr�bie terenu terenu 3MN/US w odległo�ci mniejszej ni� 100 metrów od brzegu rzeki na odcinku ok. 50 m –  
max. zbli�enie 75 m; 

  - w obr�bie terenu terenu 5MN/US w odległo�ci mniejszej ni� 100 metrów od brzegu rzeki na odcinku ok. 70 m –  
max. zbli�enie 85 m; 

  - w obr�bie terenu terenu 9 UT/KS w odległo�ci mniejszej ni� 100 metrów od brzegu rzeki na odcinku ok. 70 m –  
max. zbli�enie 75 m, 

 
czyli w odległo�ci mniejszej ni� 100 metrów od brzegu rzeki i waha si� od 70 do 85 metrów. Wobec powy�szego 
przedmiotowa uchwała w sposób istotny narusza prawo i jako niezgodna z obowi�zuj�cymi przepisami musi by� przedmiotem 
rozstrzygni�cia nadzorczego. 

W zwi�zku z powy�szym rozstrzygni�to, jak na wst�pie. 
Od niniejszego rozstrzygni�cia przysługuje prawo wniesienia, za po�rednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego S�du 
Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 
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Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

z dnia 17 lipca 2009 r. 

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z pó�n. zm.) stwierdzam niewa�no�� § 6 ust. 1 tiret 8 w zakresie sformułowania "z wył�czeniem usług dla psychicznie 
chorych" zał�cznika Nr 1 do uchwały Nr XXXV/203/09 Rady Gminy Miłki z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej w Miłkach. 
 

UZASADNIENIE 
 

W zał�czniku do uchwały, o której mowa na wst�pie Rada Gminy Miłki, powołuj�c si� na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 
ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych oraz art. 110 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uchwaliła Statut 
Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej w Miłkach (zwany dalej Statutem). 

W § 2 ust. 2 Statutu Rada Gminy stwierdziła, i� O�rodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone Gminie z zakresu 
administracji rz�dowej. Jednocze�nie w § 6 ust. 1 tiret 8 wskazała, i� do zada� O�rodka nale�y w szczególno�ci �wiadczenie usług 
opieku�czych z wył�czeniem usług dla psychicznie chorych. Tymczasem zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z pó�n. zm.) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych usług 
opieku�czych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi nale�y do zada� zleconych z zakresu administracji 
rz�dowej realizowanych przez gmin�. Ponadto, nale�y wskaza�, i� w �wietle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z pó�n. zm.) jednostki organizacyjne i inne podmioty działaj�ce na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, w porozumieniu z zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizuj� na obszarze 
swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upo�ledzenia umysłowego maj� powa�ne 
trudno�ci w �yciu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz 
w sprawach bytowych. Zatem pozostawienie przedmiotowego zapisu, w postaci uchwalonej przez Rad� Gminy spowoduje, i� w 
przypadku wyst�pienia takich osób na terenie Gminy Miłki, O�rodek wbrew obowi�zuj�cemu prawu odmówi udzielenia pomocy, lub 
udzielaj�c tej pomocy b�dzie działał niezgodnie ze Statutem. 

Z tego wzgl�du organ nadzoru zmuszony był orzec jak w sentencji. 
 

Ponadto organ nadzoru stwierdził szereg uchybie� niestanowi�cych ra��cego naruszenia prawa, polegaj�cych na: 
 
  - W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały oraz w Statucie Rada Gminy powołuj�c si� na ustaw� z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej wskazała tekst jednolity z 2004 r. podczas gdy istnieje tekst jednolity ogłoszony 17 czerwca 2008 r. (Dz. U. 
Nr 115, poz. 728, z pó�n. zm.), to samo dotyczy tekstów jednolitych wskazanych przy ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  
o �wiadczeniach rodzinnych (§ 1 tiret 7 Statutu) oraz ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (§ 1 tiret 8 Statutu); 

 
  - W § 1 tiret 3 i 4 Statutu Rada Gminy wskazała nieobowi�zuj�ce ustawy: z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pó�n. zm.) oraz z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz�dowych 
(Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1593, z pó�n. zm.). 

 
Od niniejszego rozstrzygni�cia przysługuje prawo wniesienia, za po�rednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego 

S�du Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 


