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ROZSTRZYGNI	CIE NADZORCZE  

PN.0911-241/09 

Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

z dnia 1 lipca 2009 r. 

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

poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) stwierdzam niewa�no�� § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/293/09 Rady Miejskiej  
w Barczewie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci 
za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki 
organizacyjne oraz podmioty posiadaj�ce zezwolenia z powodu istotnego naruszenia prawa. 
 

UZASADNIENIE 
  

Uchwał�, o której mowa na wst�pie, Rada Miejska w Barczewie, powołuj�c si� na art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 
1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. 2005, Nr 236, poz. 2008 z pó�niejszymi zmianami) ustaliła górne 
stawki opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych wykonywanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj�ce zezwolenia w wysoko�ci 
83,43 zł brutto/1 m3 (§ 1 pkt 1 uchwały) oraz wywóz nieczysto�ci płynnych gromadzonych w zbiornikach (szambach)  
w wysoko�ci 41,83 zł za brutto/1 m3 /§ 1 pkt 2 uchwały). 

Wskaza� nale�y, i� wskazany w podstawie prawnej uchwały art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku musi 
by� interpretowany ł�cznie z ust�pem 4 wskazanego powy�ej przepisu. Skonstruowana w ten sposób norma kompetencyjna 
wskazuje, i� rada gminy ma obowi�zek okre�lenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez wła�ciciela 
nieruchomo�ci za usługi wymieniane w ust�pie 1 tego przepisu, w tym odbieranie odpadów komunalnych i opró�nianie 
zbiorników nieczysto�ci ciekłych, za� w przypadku, w którym w danej gminie odpady zbierane s� selektywnie, wymaga, aby 
rada gminy, okre�laj�c stawki opłat, o których mowa w ust. 2, ustaliła ("stosowała") ni�sze stawki za selektywnie zbierane 
odpady. Jedynie sytuacja braku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy wył�cza 
okre�lenie ni�szych stawek opłat. Stanowisko takie przedstawił Wojewódzki S�d Administracyjny w Opolu w prawomocnym 
wyroku z dnia 4 pa�dziernika 2007 r., sygn. akt II SA/Op 343/07, a które organ nadzoru w pełni podziela. 

Pismem z dnia 22 czerwca 2009 r., znak PN.0911-26/14/09, Wojewoda Warmi�sko-Mazurski zawiadomił o wszcz�ciu 
post�powania w sprawie stwierdzenia niewa�no�ci ww. uchwały i zwrócił si� jednocze�nie do Przewodnicz�cej Rady 
Miejskiej w Barczewie o podanie informacji, czy na terenie gminy Barczewo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych. Pismem z dnia 30 czerwca 2009 r. znak: BIO�-7060/03/09 Burmistrz Miasta Barczewa wskazał, i� na terenie 
gminy Barczewo jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Skoro w Gminie Barczewo stosowana jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, zatem na jej organie stanowi�cym 
ci��y obowi�zek okre�lenia obni�onych stawek opłat za odbiór selektywnie zbieranych odpadów. Skoro uchwała 
Nr XXXVIII293/09 Rady Miejskiej w Barczewie w niniejszym stanie faktycznym nie przewiduje takich stawek, zatem zachodzi 
konieczno�� stwierdzenia niewa�no�ci jej zapisów dotycz�cych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ze wzgl�du na 
istotne naruszenie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach. 

Maj�c na uwadze przytoczone okoliczno�ci orzeczono jak na wst�pie. 
 

Od niniejszego rozstrzygni�cia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Olsztynie 
za po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia jego dor�czenia. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 
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ROZSTRZYGNI	CIE NADZORCZE  

PN.0911-253/09 

Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

z dnia 14 lipca 2009 r. 

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

poz. 1591 z pó�n. zm.) stwierdzam niewa�no�� uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Purda z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usług turystycznych na działce  
nr 3214/12 i 3214/11 w obr�bie Purdka gmina Purda w cz��ci § 3 ust. 4 w zakresie sformułowania "oraz cz��� mieszkaln�". 
 

UZASADNIENIE 
 

Uchwał�, o której mowa we wst�pie, powołuj�c si� m.in. na art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Gminy  
Purda uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usług turystycznych na działce  
nr 3214/12 i 3214/11 w obr�bie Purdka gmina Purda, zwany dalej planem miejscowym. 
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Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała ra��co narusza prawo. 
Stosownie do postanowie� powołanej wy�ej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 
1. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami studium, rozstrzygaj�c jednocze�nie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych. Cz��� tekstowa planu stanowi tre�� uchwały, cz��� graficzna oraz wymagane rozstrzygni�cia 
stanowi� zał�czniki do uchwały. 
 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwał�, o której mowa w ust. 1, wraz z zał�cznikami 
oraz dokumentacj� prac planistycznych w celu oceny ich zgodno�ci z przepisami prawnymi. 

Z przedstawionej organowi nadzoru w dniu 15 czerwca 2009 r. dokumentacji planistycznej wynika, i� brak jest podstaw do 
stwierdzenia jednej z pozytywnych przesłanek, decyduj�cych o zgodno�ci podj�tej przez Rad� Gminy uchwały z prawem, to 
jest zgodno�ci planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Purda, przyj�tymi uchwał� Nr XXV-204/01 Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001 r. (zwan� dalej studium). 

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 planu miejscowego projektowany obiekt obejmuje: budynek z recepcj�, informacj� 
turystyczn�, przechowalni� baga�y turystów, bar gastronomiczny, urz�dzenia higieniczno-sanitarne, itp. oraz cz��� mieszkaln�. 

Natomiast wedle postanowie� rozdziału IV studium działki obj�te planem miejscowym znajduj� si� w Strefie IV - le�nej w 
obszarze IV B - le�nym, obejmuj�cym zwarte kompleksy le�ne w znajduj�ce si� w otulinie projektowanego parku 
krajobrazowego w obr�bie zlewni pojeziernej. Tereny wchodz�ce w skład tego obszaru zostały scharakteryzowane jako słabo 
odporne na działalno�� ludzk�, a przez co zostały predysponowane do funkcji le�nej, przyrodniczej i turystycznej. Rozwój 
budownictwa dopuszczono jedynie w oparciu o istniej�ce w enklawach le�nych wsie i osady. Według zamieszczonych w 
studium Zasad rozmieszczenia bazy turystycznej, funkcje turystyczne skupiaj� si� głównie na obszarze strefy IV "le�nej" w 
rejonie jeziora Gim i miejscowo�ci Łajs, za� zabudowa turystyczna w ró�nych formach mo�e powstawa� tylko w ramach 
wyznaczonych terenów osadniczych. W powy�ej wskazanych Zasadach rozmieszczenia bazy turystycznej wskazano 
równie�, i� przy zagospodarowaniu obszarów turystycznych, obrze�a jezior i rzek s� wolne od zabudowy, za wyj�tkiem 
obiektów bezpo�rednio zwi�zanych z obsług� szlaków wodnych oraz słu��cych rekreacji przywodnej (k�pieliska, przystanie, 
stanice wodne itp.). Ponadto szeroko�� niezabudowanych obrze�y winna by� okre�lona w planach miejscowych i 
uwzgl�dnia� obowi�zuj�ce w tym zakresie przepisy, warunki fizjograficzne oraz liczb� osób, która b�dzie je penetrowa�. 

Nale�y wskaza�, i� działki obj�te planem miejscowym nie s� poło�one na terenie, na którym postanowienia studium 
dopuszczaj� zabudowy o charakterze mieszkalnym. Zatem niezgodno�� przedmiotowego planu miejscowego ze studium, 
polega na tym, �e w ustaleniach dla terenu oznaczonego symbolem U - pod zabudow� usług turystycznych, dopuszczono 
realizacj� pomieszcze� mieszkalnych. 

Ponadto, ustalenia niniejszego planu miejscowego s� sprzeczne z postanowieniami obowi�zuj�cego Planu ochrony 
rezerwatu "Jezioro Ko�no", stanowi�cego zał�cznik Nr 23 do rozporz�dzenia Nr 306 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z 
dnia 10 pa�dziernika 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 
Nr 104, poz. 1482, z pó�n. zm.), według którego w celu uatrakcyjnienia i skanalizowania ruchu turystycznego zaplanowano 
zorganizowanie tylko miejsca parkingowego z baz� gastronomiczn� (pkt 9 ww. zał�cznika do rozporz�dzenia Nr 306 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z 10 pa�dziernika 2001 r., pt. "Turystyka"). Wskazanie w Planie ochrony dla rezerwatu 
"Jeziora Ko�no" miejsca dla celów turystycznych, miejsca parkingowego z baz� gastronomiczn� spowodowane było 
konieczno�ci� zachowania stanu ekologicznego tego terenu, a w szczególno�ci czysto�ci terenów przydro�nych w 
bezpo�rednim s�siedztwie jeziora i rzeki Ko�no. Podkre�li� nale�y, i� dopuszczenie w Planie ochrony rezerwatu miejsca 
parkingowego z baz� gastronomiczn�, nie mo�e oznacza� zabudowy trwałej spełniaj�cej funkcj� mieszkaniow� poza 
istniej�cymi w enklawach le�nych wsiami i osadami. 

Zdaniem organu nadzoru, w �wietle postanowie� ww. Planu ochrony rezerwatu Jeziora Ko�no, budowa obiektu 
spełniaj�cego równie� funkcje mieszkalne stanowi inwestycj� znacznie odbiegaj�c� od przewidzianego w nim punktu 
informacyjno-turystycznego, czy te� bazy turystyczno-gastronomicznej (takie stanowisko zaj�ł równie� Wojewódzki S�d 
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 grudnia 2006 r. o sygn. akt. IV SA/Wa 1929/06 orzekaj�c w sprawie ze 
skargi Gminy Purda na postanowienie Ministra �rodowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego). 

Wy�ej wskazane działanie gminy wyczerpały dyspozycj� art. 28 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zgodnie, z którym naruszenie zasad sporz�dzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu 
ich sporz�dzania, a tak�e naruszenie wła�ciwo�ci organów w tym zakresie, powoduj� niewa�no�� uchwały rady gminy w 
cało�ci lub cz��ci. 
 

Maj�c powy�sze na uwadze, orzeczono jak na wst�pie. 
 

Od niniejszego rozstrzygni�cia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Olsztynie 
za po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia jego dor�czenia. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 

 
 
 
 
 
 


