Uchwała Nr IX/223/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), § 11 pkt 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalonego
Uchwałą Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 78,
poz. 1375, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Nadaje się statut Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXXII/620/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
25 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Żuchowski

Załącznik do Uchwały Nr IX/223/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
STATUT ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
I WZGÓRZ DYLEWSKICH
§1
Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich zwany dalej „Zespołem
Parków” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202,
z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
5) rozporządzenia Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie
Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej Województwa WarmińskoMazurskiego (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 140, poz. 1649, z późn. zm.), rozporządzenia Nr
39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 140, poz. 1651) oraz
zarządzenia Nr 70 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 18 października 1994 r. w sprawie powołania
Zespołu Parków Krajobrazowych oraz jego organizacji oraz zakresu działania (Dz.Urz. Woj. Olszt.
Nr 266, poz. 213);
6) niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Zespołu Parków jest miejscowość Jerzwałd.
§3
W skład Zespołu Parków wchodzą:
1) Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich,
2) Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, położony na obszarze dwóch województw: warmińskomazurskiego i pomorskiego.
§4
Logo Zespołu Parków jest przedstawione w załączniku do niniejszego statutu.
§5
1. Zespołem Parków kieruje dyrektor Zespołu Parków zwany dalej „dyrektorem”.
2. Przy dyrektorze Zespołu Parków działa rada Zespołu Parków będąca organem opiniodawczo-doradczym
w zakresie ochrony przyrody. Członków rady Zespołu Parków powołuje Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.).
§6
Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje pracownik Zespołu Parków wskazany przez dyrektora.

§7
1. Do zadań dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Zespołu Parków oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz z innych ustaw, w tym w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
b) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami
prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących
zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład Zespołu Parków,
e) prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu Parków oraz prowadzenie spraw związanych
z organizacją wewnętrzną Zespołu Parków,
f) składanie Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z działalności
Zespołu Parków raz na pół roku.
2. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości
historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie Zespołu Parków przy pomocy
Służby Zespołu Parków Krajobrazowych.
§8
Strukturę organizacyjną Zespołu Parków tworzą następujące stanowiska:
1) dyrektor;
2) stanowiska administracyjno-gospodarcze;
3) podlegające bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Parków stanowiska: do spraw edukacji, turystyki
i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, wartości historycznych
i kulturowych Parku;
4) stanowiska strażników Zespołu Parków.
§9
Szczegółowy zakres zadań, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zespołu Parków określa regulamin
organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego.
§ 10
W siedzibie Zespołu Parków działa „Ośrodek Edukacji Ekologicznej”.
§ 11
Przy Zespole Parków działa posiadający stałe zezwolenie Ministra Środowiska „Ośrodek Okresowej
Rehabilitacji Zwierząt Chronionych”.
§ 12
Zespół Parków działa jako jednostka budżetowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,
z późn. zm.).
§ 13
Nadzór nad działalnością Zespołu Parków sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 14
Wszelkich zmian w statucie Zespołu Parków może dokonać Sejmik Województwa WarmińskoMazurskiego z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
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