UCHWAŁA NR III/82/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu
Na podstawie art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przedmiotowy projekt przekazuje się do Rady Gminy Drzycim, Rady Gminy
Jeżewo, Rady Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy w celu uzgodnienia.
§ 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 Świeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
2. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614,
2244 i 2340):
Art. 23. 2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały
sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór,
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24
ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego
krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach
i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają
uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały, zostanie przedstawiony właściwym miejscowo radom gmin
tj. Radzie Gminy Drzycim, Radzie Gminy Jeżewo, Radzie Miejskiej w Świeciu oraz
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu jego uzgodnienia.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z ustawą 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. Nr 92 poz. 753, ze zm.), z dniem
1 sierpnia 2009 roku przejął kompetencje w zakresie obszarów chronionego krajobrazu. Jak
wynika z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1614, 2244 i 2340), obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione
ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu powołano rozporządzeniem nr 9/91
Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów
krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim. Obecnie obowiązuje uchwała
Nr X/230/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. KujawskoPomorskiego, poz. 2551 i z 2018 r. poz.1479).
Konieczność korekty granic i ich doprecyzowania oraz sygnały jednostek samorządu
terytorialnego położonych w przedmiotowym obszarze chronionego krajobrazu były
przyczyną prac nad przedmiotowym nowym aktem prawnym.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
umożliwi, zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie projektu do opinii właściwych
miejscowo rad gmin oraz właściwemu terytorialnie regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska w celu uzgodnienia.

