UCHWAŁA NR XXXVIII/654/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego
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 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/229/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2550).
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Niniejszy projekt przekazuje się do Rady Gminy Kamień Krajeński, Rady Gminy
Kęsowo, Rady Gminy Mrocza, Rady Gminy Sępólno Krajeńskie, Rady Gminy Sośno, Rady
Gminy Więcbork, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu jego
uzgodnienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r.,
poz. 2550).
2. Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 roku poz. 1651
z późn. zm):
„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, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej
utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych
na obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony.
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):
Niniejszy projekt przekazuje się do właściwych miejscowo rad gmin i Regionalnego
Dyrektora 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 2015 roku poz. 1651 z późn. zm.) obejmuje obszar chroniony
ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe
w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Krajeński Park Krajobrazowy utworzony został rozporządzeniem 24/98 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 17 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod
nazwą Krajeński Park Krajobrazowy.
Obecnie 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 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
Nr 92, poz. 753 ze zm.).
W dniu 24 sierpnia 2015 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
została podjęta uchwała Nr X/229/15 w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2550). Uchwała ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego umożliwi,
zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie projektu do właściwych miejscowo rad gmin
i właściwemu terytorialnie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w celu
uzgodnienia.

