UCHWAŁA NR XXXIV/496/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia
Krajobrazowego

projektu

uchwały

w

sprawie

Nadwiślańskiego

Parku

Na podstawie art. 16 ust. 4 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 poz. 1098) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie
Krajobrazowego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Nadwiślańskiego

Parku

§ 2. Niniejszy projekt uchwały przekazuje się do uzgodnienia do Rady Miasta
Bydgoszczy, Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, Rady Gminy Dobrcz, Rady Gminy Dragacz,
Rady Gminy Jeżewo, Rady Miejskiej w Nowem, Rady Gminy Osielsko, Rady Gminy
Pruszcz, Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Gminy Warlubie oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego
Parku Krajobrazowego.
2. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098):
Art. 16. 3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru
następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar,
przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy
właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów,
o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub
zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały sejmiku
województwa wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych,
historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do
wyłączenia spod ochrony. 3a. Utworzenie parku krajobrazowego położonego na terenie
więcej niż jednego województwa następuje w drodze podjęcia jednobrzmiącej uchwały
właściwych sejmików województw.
4. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji
parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały, zostanie przedstawiony właściwym miejscowo radom gmin
i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu uzgodnienia.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Park krajobrazowy, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz.55, 471i 1378) obejmuje obszar chroniony ze
względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Nadwiślański Park Krajobrazowy został utworzony rozporządzeniem nr 142/93
Wojewody Bydgoskiego z dnia 6 maja 1993r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego
pod nazwą „Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych" (Dziennik Urzędowy
Województwa Bydgoskiego nr 11, poz. 143). Określiło ono cel ochrony Parku tj. zachowanie
unikalnego środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych
charakterystycznych dla regionu Doliny Wisły. Ustalono położenie, powierzchnię oraz
granice Parku.
W dniu 8 września 2005 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie
nr 20/2005 w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 108, poz. 1874). Rozporządzenie to zostało
zmienione rozporządzeniem Nr 6/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja
2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52, poz. 1083). Z tą zmianą
rozporządzenie obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Według aktualnego stanu prawnego, organem właściwym w sprawach związanych
z parkami krajobrazowymi jest sejmik województwa, który przejął kompetencje w tym
zakresie od wojewody na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 nr 92 poz. 753 ze zm.).
W związku z powyższym, wyłączne kompetencje w zakresie ustanawiania i znoszenia
parków krajobrazowych ma sejmik województwa i te kompetencje odnoszą się zarówno do
form ochrony przyrody powołanych do życia przez ten organ, jak i tych ustanowionych przez
wojewodów na podstawie poprzedniego stanu prawnego. Zgodnie ze stanowiskiem
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2013 roku, znak:
DOP-OC.600.51.2013.MK, rozporządzenia wojewodów w sprawie parków krajobrazowych
nie mogą być zmieniane w drodze uchwał sejmików województw, lecz powinny być
zastępowane nowym aktem wykonawczym, opracowanym już pod rządami nowego prawa
oraz uwzględniającym cały zakres przewidziany w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody, tj. nazwę parku krajobrazowego, obszar, przebieg granic
i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla
danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, wynikające z potrzeb jego ochrony.
Sejmik województwa nie podjął dotychczas uchwały w sprawie Nadwiślańskiego
Parku Krajobrazowego.
Mając na uwadze powyższe oraz sygnały z gmin położonych w przedmiotowym parku
krajobrazowym koniecznym stało się wypracowanie projektu uchwały w sprawie
Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z obecnym stanem prawnym.
Projekt uchwały, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zawiera zakazy wybrane
spośród określonych w art. 17 ust 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
5.Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego
umożliwi, zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie projektu do właściwych miejscowo
rad gmin i właściwemu terytorialnie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w celu
uzgodnienia.

