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UCHWAŁA NR XXXVII/754/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 26 maja 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VII/126/11 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379) w zw. z art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz.
628 i 842) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr
74, poz. 1295) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu
na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu;
2) realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.”;
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy:
1) przypadku, gdy jedynym zbiornikiem wodnym, w stosunku do którego odległość lokalizowanego
obiektu budowlanego nie przekracza 100 m, jest urządzenie wodne w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne o powierzchni do 0,5 ha wykonane na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego;
2) terenów rekreacji w formie bulwarów, parków, terenów zieleni wraz z infrastrukturą techniczną
i obiektami małej architektury położonych w granicach administracyjnych miast;
3) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w obowiązujących studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku obszarów, dla których
przed wejściem w życie niniejszej uchwały uchwalono studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w którym nie określono granic zwartej zabudowy miasta lub wsi,
również obszarów wskazanych w obowiązującym studium jako tereny zabudowane;
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4) uzupełnień zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości zabudowy od brzegów wód
ustalonej w odniesieniu do zabudowy występującej na działkach budowlanych bezpośrednio
przylegających;
5) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów budowlanych w granicach
zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej
odległości zabudowy od brzegów wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy:
a) na tej działce, albo
b) na działce bezpośrednio przylegającej w przypadku, gdy odległość zabudowy od brzegów
wód na tej działce jest mniejsza niż odległość zabudowy od brzegów wód na działce, na
której lokalizowany, odbudowywany, nadbudowywany lub rozbudowywany jest obiekt
budowlany;
6) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej o obiekty służące do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym obiekty służące agroturystyce, pod warunkiem
nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód;
7) lokalizowania obiektów budowlanych niezbędnych do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani na
wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenach dostępu do wód
publicznych oraz realizacji infrastruktury technicznej na potrzeby tych terenów;
8) lokalizowania ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej i obiektów
małej architektury służących utrzymaniu porządku.”;
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8:
1) nie dotyczy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu
wejścia w życie niniejszej uchwały;
2) nie ma zastosowania do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, w zakresie terenów przeznaczonych
w tych planach pod zabudowę.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.”.
§ 2. Do postępowań, których przedmiotem jest uchwalenie lub zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
w których przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
lub zmiany planu lub studium oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia ich projektów do publicznego wglądu,
ale postępowanie nie zostało zakończone przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy
uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa WarmińskoMazurskiego
Julian Osiecki

