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UCHWAŁA Nr IIIN/203/09 

Rady Gminy D Cwierzuty 

z dnia 9 pa Cdziernika 2009 r. 

 

w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego O Arodka Pomocy Społecznej w D Cwierzutach. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i 
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz�dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z pó�n. zmianami) Rada Gminy uchwala, 
co nast�puje: 

 
§ 1. W Statucie Gminnego O�rodka Pomocy 

Społecznej w D�wierzutach nadanego uchwał� 
Nr VII/45/07 Rady Gminy D�wierzuty z dnia 29 czerwca 
2007 r. wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) w rozdziale II w § 8 ust. 1 dodaje si� pkt 10 i 11 w 

brzmieniu: 
 

„10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
11) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
okre�lonych w przepisach o �wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych.”, 

 

  2) w rozdziale II w § 8 ust. 2 uchyla si� pkt 1 i 2, 
 
  3) w rozdziale II w § 8 ust. 2 dodaje si� pkt 12 w 

brzmieniu: 
 

„12) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie 
opieki.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 

D�wierzuty. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego oraz 
wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Krzysztof Sawicki 
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ROZSTRZYGNI	CIE NADZORCZE 

Wojewody Warmi Dsko-Mazurskiego 

PN.0911-320/09 

z dnia 20 pa Cdziernika 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 ze 
zm.) stwierdzam niewa�no�� § 13 dotycz �cego ustale D do terenu o symbolu 2 US w cz �Aci: ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i 
ust. 6 oraz § 13 dotycz �cego ustale D terenu o symbolu 2 ZP, który to teren obj �ty jest cz �Aciowo stref � 100 m od linii 
brzegowej jeziora w cz �Aci: ust. 1 pkt 2 we fragmencie: „elementy małej arc hitektury” , uchwały Nr XXII/198/09  Rady 
Gminy  D�wierzuty z dnia  11 wrze�nia 2009 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obr�bie wsi D�wierzuty gmina D�wierzuty. 
 

UZASADNIENIE 
 

Rada Gminy D�wierzuty powołuj�c si� na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz�dzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podj�ła uchwał�, o której na wst�pie. 

Przedmiotem uchwały jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego we wsi D�wierzuty 
gmina D�wierzuty od strony północnej przylegaj�cego do istniej�cej drogi powiatowej nr 1476N od południa granicz�cego z 
jeziorem Sasek Wielki w granicach zgodnie z uchwał� intencyjn� Nr VIII/60/07 z dnia 27 wrze�nia 2007 r. Cały obszar obj�ty 
planem znajduje si� na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olszty�skiego. 

Przeprowadzona analiza przedmiotowej uchwały oraz dor�czonej dokumentacji, wykazała, �e § 13 uchwały dotycz�cy 
ustale� do: terenu o symbolu 2 US w cz��ci ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz terenu o symbolu 2 ZP w cz��ci ust. 1 pkt 2 we 
fragmencie: „elementy małej architektury”, który to teren obj�ty jest stref� 100 m od linii brzegowej jeziora  naruszaj� prawo. 

W § 13 uchwały Rada czyni�c ustalenia dotycz�ce przeznaczenia  terenu: 
- o symbolu 2 US (teren usług sportowych i rekreacji) w cz��ci ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, postanowiła odpowiednio, i� 

przeznaczenie dopuszczalne tego  terenu to elementy małej architektury oraz i� w ramach przeznaczenia 
podstawowego mo�liwa jest lokalizacja terenowych urz�dze� sportowych pola gier (do tenisa, badmintona, siatkówki, 
koszykówki itp.), pola do gry w minigolfa, 

- o symbolu 2 ZP (teren zieleni urz�dzonej), postanowiła, i� przeznaczenie dopuszczalne tego terenu oprócz sieci i 
urz�dze� infrastruktury technicznej to równie� elementy małej architektury. 
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Tereny obj�te planem 2 US oraz 2 ZP poło�one s� odpowiednio wzdłu� brzegu Jeziora Sasek oraz pewnej odległo�ci od 
jego linii brzegowej. To powoduje, i� obszar 2 US w cało�ci natomiast teren 2 ZP we fragmencie znajduje si� w strefie 100 m 
od brzegu jeziora. 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski w rozporz�dzeniu Nr 153 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza Olszty�skiego (Dz. Urz. Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 198, poz. 3104) wprowadza zakazy 
obowi�zuj�ce na tym obszarze. 

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 8 rozporz�dzenia, zakazuje si� lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko�ci 
100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyj�tkiem urz�dze� wodnych oraz obiektów słu��cych 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le�nej lub rybackiej. W my�l art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), do której odwołuje si� Rada w  § 5 pkt 12 uchwały poprzez  obiekt budowlany nale�y 
rozumie�: a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� 
wraz z instalacjami i urz�dzeniami oraz c) obiekty małej architektury. Zgodnie natomiast z pkt 3 wy�ej powołanego przepisu 
budowl� jest ka�dy obiekt budowlany nieb�d�cy budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in. budowle sportowe. 

Nale�y wskaza�, i� w ocenie organu nadzoru nie mo�na przyj��, �e mo�liwo�� odst�pienia od wy�ej powołanego zakazu, 
przewidziana w § 4 ust 5 pkt 3, a odnosz�c� si� do wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego terenów dost�pu do wód publicznych - w zakresie niezb�dnym do pełnienia funkcji pla�, k�pielisk i przystani 
po uzgodnieniu Regionalnym Dyrektorem Ochrony �rodowiska w Olsztynie, stanowi podstaw� do dokonania zapisu 
umo�liwiaj�cego  w ramach przeznaczenia podstawowego terenu 2 US lokalizacji terenowych urz�dze� sportowych pola gier 
(do tenisa, badmintona, siatkówki, koszykówki itp.), pola do gry w minigolfa. 

Ponadto zapis § 13 dotycz�cy terenu o symbolu 2 US ust. 6 ustale� dla tego terenu odnosi si� do postanowienia 
kwestionowanego przez organ nadzoru, zatem zachodzi konieczno�� stwierdzenia równie�  jego niewa�no�ci. 

Maj�c powy�sze na uwadze postanowiono jak na wst�pie. 
 
Na niniejsze rozstrzygni�cie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Olsztynie za 

po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 
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ROZSTRZYGNI	CIE NADZORCZE 

Wojewody Warmi Dsko-Mazurskiego 

PN.0911-321/09 

z dnia 20 pa Cdziernika 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 ze 
zm.) stwierdzam niewa �noAB § 10 ust. 3  uchwały Nr XXII/199/09  Rady Gminy D�wierzuty z dnia 11 wrze�nia 2009 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie wsi D�browa, działka nr 109/7 i 
109/9 gminy D�wierzuty, w cz��ci dotycz�cej sformułowania: „z wyj �tkiem obiektów małej architektury”.  
 

UZASADNIENIE 
 

Rada Gminy D�wierzuty powołuj�c si� na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorz�dzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie uchwały, o której mowa na wst�pie dokonała zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr�bie wsi D�browa działki nr 109/7 i 109/9 gmina D�wierzuty. 
Zmiana planu obejmuje cz��� terenu, obj�tego uchwał� Nr VII/53/99 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 1999 r. o powierzchni ok. 
4,5 ha poło�onego we wsi D�browa, gmina D�wierzuty, od strony północnej przylegaj�cego do istniej�cej drogi gminnej, od 
strony zachodniej poło�onego w pobli�u jeziora Sasek Wielki, w granicach zgodnych z uchwał� intencyjn� Nr XIV/111/08 z 
dnia 26 czerwca 2008 r. Cały obszar obj�ty planem znajduje si� na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza 
Olszty�skiego. 

Przeprowadzona analiza przedmiotowej uchwały oraz dor�czonej dokumentacji wykazała, i� zapis § 10 ust. 3 w zakresie 
sformułowania: „z wyj�tkiem obiektów małej architektury”, narusza zapisy rozporz�dzenia Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
Nr 153 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olszty�skiego (Dz. Urz. Woj. Warm-
Maz. Nr 198, poz. 3104). 

W § 10 ust. 3 uchwały Rada postanowiła, i� na terenie oznaczonym symbolem 5 ZP (teren zieleni urz�dzonej) obowi�zuje 
zakaz zabudowy z wyj�tkiem obiektów małej architektury. 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski w rozporz�dzeniu Nr 153 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza Olszty�skiego (Dz. Urz. Województwa Warmi�sko-Mazurskiego Nr 198, poz. 3104) wprowadza zakazy 
obowi�zuj�ce na tym obszarze. 

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 8 rozporz�dzenia zakazuje si� lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko�ci 100 m 
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyj�tkiem urz�dze� wodnych oraz obiektów słu��cych 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le�nej lub rybackiej. W my�l art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), do której odwołuje si� Rada w § 5 pkt 9 uchwały poprzez obiekt budowlany nale�y 


