UCHWAŁA NR XLII/713/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
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 2018 r., poz. 142 i 10) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe.
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Niniejszy projekt przekazuje się do Rady Miejskiej w Grudziądzu, Rady Gminy
Grudziądz, Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, Rady Gminy Gruta, Rady Miejskiej
Łasin, Rady Gminy Płużnica, Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, Rady Gminy
Rogóźno, Rady Gminy Stolno, Rady Gminy Świecie nad Osą, Rady Gminy Zbiczno oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu uzgodnienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
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2. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 roku poz. 142 i 10):
„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 (tj. Rady
Miejskiej w Grudziądzu, Rady Gminy Grudziądz, Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego,
Rady Gminy Gruta, Rady Miejskiej Łasin, Rady Gminy Płużnica, Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego, Rady Gminy Rogóźno, Rady Gminy Stolno, Rady Gminy Świecie nad Osą,
Rady Gminy Zbiczno) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu
uzgodnienia.
W związku ze zmianą granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej
Doliny Wisły oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Osy i Gardęgi, których części weszły
w skład Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe istnieje konieczność przekazania projektu
uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe właściwym miejscowo radom gmin
położonym na terenie niniejszych form ochrony przyrody.
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 2018 roku poz. 142 i 10) 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.
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 kwietniu br. Rada Gminy Grudziądz oraz w maju br. Rada Gminy Rogóźno podjęły
uchwały w sprawie utworzenia nowego parku krajobrazowego w województwie kujawskopomorskim:
- Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2017 r.,
- Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 17 maja 2017 r.

W ślad za wyżej wymienionymi uchwałami oraz przygotowaną dokumentacją pt.
„Charakterystyka przyrodnicza, krajobrazowa i historyczno-kulturowa projektowanego Parku
Krajobrazowego ”Góry Łosiowe” im. Prof. Ludwika Rydygiera” podjęto decyzję o wszczęciu
oficjalnej procedury zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
umożliwi, zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie projektu do właściwych miejscowo
rad gmin i właściwemu terytorialnie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w celu
uzgodnienia.
Powstanie przedmiotowego parku krajobrazowego generować będzie koszty m.in.
z tytułu zatrudnienia na pełen etat pracownika merytorycznego (roczny koszt pełnego
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 57 326,64 zł) i na ½ etatu pracownika
gospodarczego (roczny koszt pełnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi
20 730,00 zł). Łącznie całkowity roczny koszt zatrudnienia pracowników na 1 i ½ etatu
wynosi 78 056,64 zł. Należy nadmienić, że docelowo niniejszy Park Krajobrazowy nie będzie
odrębną wojewódzką jednostką budżetową, a będzie funkcjonował w ramach istniejącej już
jednostki budżetowej jaką jest Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego.
Ponadto zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody dla tego Parku Krajobrazowego musi zostać sporządzony w terminie 5 lat od dnia
utworzenia Parku plan ochrony.

