Załącznik do uchwały Nr VI/120/19
Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 maja 2019 r.

projekt
UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia......................... 2019 r.
w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340), uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Brodnicki Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar
o powierzchni 16 935,93 ha, w tym 12 457,62 ha w województwie kujawsko-pomorskim oraz
4 478,31 ha w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Park w województwie kujawsko-pomorskim zlokalizowany jest na terenie gmin:
Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno (powiat brodnicki), w województwie
warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Biskupiec, Kurzętnik (powiat nowomiejski).
3. Usytuowanie obszaru Parku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
4. Opis tekstowy przebiegu granicy Parku na terenie województwa kujawskopomorskiego i warmińsko-mazurskiego stanowi załącznik nr 2, który winien być
odczytywany z uwzględnieniem danych zawartych w załączniku nr 3, stanowiących
precyzyjne ustalenie granic Parku.
5. Przebieg granic Parku, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym
terenie mapie zasadniczej, określa linia ciągła łącząca punkty załamania granicy, których
współrzędne przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Podstawowym celem ochrony Parku jest ochrona części obszaru Pojezierza
Brodnickiego ze względu na występujące rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin
i zwierząt oraz siedliska gatunków ptaków chronionych, a także dla ochrony historycznych
śladów kultury materialnej regionu, dla zachowania i popularyzacji walorów przyrodniczych
i krajobrazowych.
2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku:
1) cele ochrony przyrody:
a) zachowanie zespołów form ukształtowania terenu reprezentujących zestaw cech
charakterystycznych dla typów morfogenetycznych rynien polodowcowych i ich
sandrowo-morenowego otoczenia oraz fragmentów dolin rzecznych i ich
wysoczyznowego otoczenia,
b) rekultywacja ze względów przyrodniczych i krajobrazowych, struktur litogenicznych
zdegradowanych antropogenicznie,

c) zachowanie naturalnych warunków cyrkulacji wody w najmniej przekształconych
antropogenicznie zlewniach podstawowych,
d) utrzymanie lub przywrócenie warunków hydrograficznych umożliwiających rozwój
naturalnych siedlisk roślinnych poprzez odpowiednie ukierunkowanie melioracji,
e) poprawa obecnego stanu jakościowego wód powierzchniowych,
f) utrzymanie lub przywrócenie stanu atmosfery oraz warunków akustycznych
zapewniających właściwe warunki życia ludzi, funkcjonowania przyrody ożywionej
i przetrwanie dóbr kultury materialnej,
g) zachowanie specyfiki florystycznej BPK związanej z dużym zróżnicowaniem siedlisk
(zwłaszcza poddanych wpływowi rzeki Drwęcy),
h) zachowanie wszystkich typów siedlisk florystycznych i utrzymanie populacji
gatunków zagrożonych na poziomie pełnej odnawialności,
i) objęcie ochroną prawną florystycznych stanowisk gatunków chronionych i rzadkich,
j) utrzymanie pełnej różnorodności fitocenoz zgodnych z naturalną dynamiką siedlisk,
k) zachowanie podstawowych procesów ekologicznych,
l) ochrona zbiorowisk roślinnych zagrożonych wyginięciem w skali kraju ze względu
na zanikanie właściwych dla nich siedlisk – dotyczy to głównie roślinności torfowisk,
m) przywrócenie naturalnego składu gatunkowego i struktury wiekowej drzewostanów
w lasach,
n) utrzymanie potencjału produkcyjnego siedlisk leśnych i nieleśnych,
o) zwiększenie powierzchni naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk wzdłuż brzegów
zbiorników wodnych i cieków,
p) ochrona różnorodności siedlisk warunkujących bogactwo fauny,
q) utrzymanie naturalnej różnorodności gatunków zwierząt w ich siedliskach,
r) utrzymanie lub przywrócenie liczebności populacji wszystkich gatunków na poziomie
zapewniającym ich odnawialność.
2) cele ochrony krajobrazu:
a) zachowanie krajobrazów rynien polodowcowych oraz doliny rzecznej (Drwęcy) o
cechach zbliżonych do naturalnych,
b) zachowanie kompleksów leśnych w całej różnorodności krajobrazowej, zwłaszcza
krajobrazów leśno-wodno-torfowiskowych,
c) kształtowanie krajobrazów terenów osadnictwa i turystyki,
d) zachowanie wnętrz i otwarć widokowych o szczególnych walorach krajobrazowych
zarówno w krajobrazie zbliżonym do naturalnego jak i w krajobrazie kulturowym,
e) zachowanie dotychczasowych proporcji powierzchniowych między obszarami leśnymi
i nieleśnymi oraz ochrona terenów nieleśnych o dużych walorach krajobrazowych:
ekosystemów bagiennych, torfowiskowych, łąkowych i innych półnaturalnych.
3) cele ochrony środowiska kulturowego:
a) zachowanie tożsamości kulturowej i ciągłości historycznej regionu,
b) utrzymanie charakterystycznych cech przestrzennych środowiska kulturowego Parku,

c) wyeksponowanie wartości zasobów dziedzictwa kulturowego,
d) harmonijne kształtowanie przestrzeni w powiązaniu z elementami środowiska
kulturowego,
e) harmonizowanie elementów środowiska kulturowego i przyrodniczego Parku
oraz jego otoczenia.
§ 3. Na obszarze Parku zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej
i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym
w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub
rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.

§ 4. Na części działek ewidencyjnych nr 97/2 i 86 obręb Świecie, o powierzchni
5,38 ha w gminie Brzozie, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, których
położenie przedstawiono w formie graficznej w załączniku nr 4 oraz opisano poprzez podanie
ich punktów załamania granicy w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, nie obowiązują
zakazy o których mowa w § 3 pkt 2, 4, 5, 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem……….1

Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem nr 24/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego
2006 roku w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz Woj. Kuj.-Pom. Nr 34, poz 541), które traci moc z
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 35 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 z
późn. zm.).
1

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego.
2. Podstawa prawna:
− ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614,
2244, 2340):
„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.”;
„Art. 17. 1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej,
rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne – z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi
brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych.”,
− ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 512):
„Art. 18. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
20) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem
województwa do kompetencji sejmiku województwa;”.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
W myśl art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) 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. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią prawa, procesowi uzgadniania
podlegają także projekty uchwał wydawane w celu zmiany zakazów obowiązujących
w granicach tych form ochrony przyrody. Taka interpretacja znajduje swoje uzasadnienie
w treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r. (sygn. akt Kp 2/09),
gdzie wskazano zgodność obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, regulujących funkcjonowanie parków krajobrazowych z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej.
Pismem z dnia ………….. znak: …………. projekt przedmiotowej uchwały, przyjęty
uchwałą
Nr
……
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia ………….. r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego, został przekazany do uzgodnienia. W odpowiedzi właściwe miejscowo rady
gmin tj.: Rada Miasta Jabłonowo Pomorskie uchwałą Nr ………………… z dnia ……, Rada
Gminy Zbiczno uchwałą Nr ………………… z dnia ……, Rada Gminy Brzozie uchwałą
Nr ………………… z dnia ……, Rada Gminy Brodnica uchwałą Nr ………………… z dnia
……, uzgodniły projekt przedmiotowej uchwały.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia
………………………… r., znak: ………………… uzgodnił projekt uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Park krajobrazowy, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340) obejmuje obszar
chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego
rozwoju.
Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony został uchwałą Nr V/32/85 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Toruniu z dnia 29 marca 1985 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazowych
na terenie Pojezierza Brodnickiego. 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 2018 poz. 1614, 2244
i 2340). 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.
Uzasadnienie poszczególnych zakazów wprowadzonych na obszarze Brodnickiego Parku
Krajobrazowego:
1) aby nie dopuścić do realizacji przedsięwzięć, które mogłyby negatywnie wpłynąć na
środowisko naturalne parku krajobrazowego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie
dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe
i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego (zgodnie z art. 17
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody);
2) wśród zwierząt bytujących na obszarze BPK wiele gatunków podlega częściowej lub
całkowitej ochronie. Część z nich to gatunki ginące lub zagrożone wyginięciem.
Wszystkie, występujące na terenie BPK gatunki zwierząt stanowią o jego
bioróżnorodności i tworzą jego unikatową wartość przyrodniczą. Wprowadzenie zakazu
zabijania dziko występujących zwierząt i miejsc ich rozrodu i bytowania jest uzasadnione
i konieczne w celu zachowania dla przyszłych pokoleń gatunków dziko występujących
zwierząt i miejsc ich rozrodu i bytowania;
3) jednym z podstawowych celów utworzenia BPK było zachowanie w możliwie
niezmienionym stanie m.in. wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Wartości takie
tworzą m.in. zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne, które są głównym

składnikiem krajobrazu rolniczego, jeziornego czy krajobrazu wiejskiego. Rosnące w tych
miejscach drzewa tworzą ekosystemy o często unikalnej wartości, będące siedliskami
ssaków, ptaków, owadów, pożytecznych, a nierzadko chronionych. Wprowadzenie zakazu
likwidacji i niszczenia zadrzewień jest więc uzasadnione;
4) park krajobrazowy to obszar chroniony m.in. ze względu na unikatowe wartości
krajobrazowe i przyrodnicze. Na terenie BPK, w szczególności w Dolinie Drwęcy,
występują pokłady kruszywa. Pokrywa je cienka warstwa gleby z charakterystyczną, tylko
dla takich miejsc, florą i fauną, często o unikalnej wartości. W pobliżu rzeki Drwęcy, na
dnie doliny, istnieją torfowiska będące ekosystemami charakteryzującymi się dużą
bioróżnorodnością, z wieloma chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Pozyskiwanie do
celów gospodarczych torfu lub kruszywa spowoduje nieodwracalne zmiany krajobrazu
oraz nieodwracalne zniszczenie unikatowych ekosystemów. Z uwagi na powyższe należało
wprowadzić zakaz pozyskiwania do celów gospodarczych m.in. skał i minerałów;
5) ochrona krajobrazu Brodnickiego Parku Krajobrazowego to jeden z głównych celów jego
utworzenia. Każda ingerencja zmieniająca w istotny sposób kształt powierzchni ziemi na
tym obszarze, zmienia, najczęściej nieodwracalnie, chroniony w tym miejscu krajobraz
rolniczy, nadwodny czy leśny. Aby zachować dla przyszłych pokoleń to, co zdecydowało
o utworzeniu w tym miejscu Brodnickiego Parku Krajobrazowego, należało wprowadzić
zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
6) Brodnicki Park Krajobrazowy to obszar chroniony m.in. ze względu na wyjątkowe
wartości przyrodnicze. Ponad 8% Parku zajmują wody, tworzące razem z terenami
podmokłymi, cenne ekosystemy. Aby zachować je w możliwie niezmienionym stanie,
należy utrzymywać, w miarę możliwości, stabilny poziom wód. Jakakolwiek zmiana
stosunków wodnych może doprowadzić do bezpowrotnego zniszczenia w/w ekosystemów,
dlatego celowym jest wprowadzenie zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej,
wodnej lub rybackiej;
7) zachowanie ładu w krajobrazie BPK, gdzie występuje ponad 40 jezior i kilka rzek oraz
wiele niedużych zbiorników i cieków wodnych, jest jednym z podstawowych celów
ochrony tego terenu. Budowa obiektów budowlanych w pobliżu rzek, jezior i innych,
naturalnych, zbiorników wodnych nieodwracalnie zniszczy krajobraz oraz może
ograniczyć dostęp do nich. Każda budowla w tych miejscach może mieć negatywny
wpływ na ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym i bezpowrotnie je zniszczy,
dlatego należało wprowadzić zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) ponad 8% powierzchni BPK zajmują wody. Są to rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne.
Stanowią one podstawę funkcjonowania chronionych i unikatowych ekosystemów
związanych ze środowiskiem wodnym i obszarami podmokłymi. Likwidowanie,
zasypywanie bądź przekształcanie zbiorników wodnych doprowadzi do zagłady tych
cennych ekosystemów;

9) obszar Parku jest pokryty gęstą siecią cieków wodnych, często ze sobą połączonych. Poza
tym dominującą formą ukształtowania powierzchni są pagórki i zbocza. W związku
z powyższym wylewanie gnojowicy na większych obszarach, poza obrębem własnego
gospodarstwa, spowoduje niekontrolowany spływ gnojowicy, a w efekcie może
doprowadzić do zniszczenia ekosystemów wodnych i położonych w obniżeniach;
10) chów i hodowla zwierząt metodą bezściółkową charakteryzuje się produkcją dużej ilości
skoncentrowanej gnojowicy. Zjawisko to nie występuje w chowie i hodowli, gdzie stosuje
się ściółkę, która wchłania gnojowicę i jest podstawą produkcji obornika, będącego
bezpiecznym dla środowiska nawozem. Zagospodarowanie we własnym zakresie dużych
ilości gnojowicy produkowanej w metodzie bezściółkowej, w sposób bezpieczny dla
środowiska, nie jest możliwe. Dlatego należało wprowadzić zakaz prowadzenia chowu
i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
11) otwarte rowy i zbiorniki ściekowe mogą być źródłem odorów i miejscem
niebezpiecznym, szczególnie dla drobnej fauny, np. płazów, gadów czy niewielkich
ssaków, wśród których są gatunki rzadkie i chronione. Poza tym teren Brodnickiego Parku
Krajobrazowego to obszar na którym wypoczywa kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie,
chcących korzystać z czystego i świeżego powietrza, które otwarte rowy i zbiorniki
ściekowe mogą zanieczyszczać. W związku z tym należało wprowadzić zakaz
utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych oraz wylewania
gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
12) Brodnicki Park Krajobrazowy to obszar cenny przyrodniczo. Organizowanie rajdów
motorowych i samochodowych wprowadzi niepożądany w tym miejscu hałas i potencjalne
zagrożenie dla bytujących tu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, a także może
doprowadzić do zniszczenia wrażliwych siedlisk. Rajdy samochodowe czy motocyklowe
mogą również spowodować zakłócenie lub zniszczenie szlaków migracyjnych zwierząt.
Z tego powodu postanowiono wprowadzić zakaz organizowania rajdów motorowych
i samochodowych;
13) jeziora i rzeki BPK są siedliskiem wielu gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem
wodnym. Hałas wytwarzany przez silniki łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego
na otwartych zbiornikach wodnych może doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania tych
siedlisk. Dodatkowych argumentem jest fakt, że na obszarze BPK, przy brzegach
otwartych zbiorników wodnych, zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe, pola
biwakowe, pensjonaty. Hałas powodowany przez używany na wodach sprzęt
motorowodny może zakłócić wypoczynek przebywającym na obszarze BPK turystom
i mieszkańcom pensjonatów. Wprowadzono zatem zakaz używania łodzi motorowych
i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
Ponadto ze względu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brzozie (uchwała nr XXIII/114/2005 z dnia 30.05.2005 r.) w którym niniejszy teren ma
przeznaczenie PE – powierzchniowa eksploatacja surowców oraz ekspertyzy przyrodniczej
sporządzonej przez dr Romana Pawlaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zdecydowano się
wprowadzić odstępstwo od zakazów określonych w § 3 pkt 2, 4, 5, 6 na terenie określonym
w zał. 4 i 5 do niniejszej uchwały. Teren objęty odstępstwem od wybranych zakazów zgodnie
z przytoczoną ekspertyzą nie posiada wartości przyrodniczych, krajobrazowych jak
i historycznych czy kulturowych.
Wysoka wartość przyrodnicza i krajobrazowa Brodnickiego Parku Krajobrazowego, którą
należy chronić poprzez wprowadzenie ww. zakazów, jest przedmiotem wielu badań
naukowych i opracowań stanowiących cenne źródło informacji, są to m.in.:

1) „Inwentaryzacja botaniczna na potrzeby planu ochrony Brodnickiego Parku
Krajobrazowego”, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w
Poznaniu, Poznań 2007.
2) „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów w granicach Brodnickiego Parku
Krajobrazowego w celu ich skutecznej ochrony”, zespół autorów pod kierownictwem
Pawła Stopińskiego, Inowrocław/Toruń 2016.
3) „Badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony siedlisk” zespół autorów pod
kierownictwem Pawła Stopińskiego, Inowrocław 2017.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem ……………
Określenie dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały wynika z przepisów ustawy
o ochronie przyrody, której to art. 16 ust. 3a stanowi, że „Utworzenie parku krajobrazowego
położonego na terenie więcej niż jednego województwa następuje w drodze podjęcia
jednobrzmiącej uchwały właściwych sejmików województw”. Koniecznym jest więc, aby
uchwała wchodziła w życie tego samego dnia na obszarze obu województw, stąd takie
określenie daty jej wejścia w życie. Wskazano na tyle odległą datę kalendarzową, aby
uwzględniała ona minimalne vacatio legis wynikające z art. 4 ustawy o ogłoszeniu aktów
normatywnych czyli 14 dni.
5. Ocena skutków regulacji:
Projekt uchwały nie wprowadza żadnych zmian granic określonych w rozporządzeniu
Nr 24 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Brodnickiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 542). Uszczegółowiony został
jedynie przebieg granicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego poprzez podanie
współrzędnych punktów załamania granicy. Konieczność opracowania przedmiotowego
wykazu współrzędnych punktów załamania granic wynika treści rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody
(Dz. U. poz. 1080 z póź.zm). Przedmiotowy projekt uchwały nie wprowadza również zmian
jeżeli chodzi o zakazy określone w § 4 ww. rozporządzenia Nr 24 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. Zasadne jest utrzymanie obwiązywania
dotychczasowych ograniczeń odnoszących się do korzystania z walorów przyrodniczych
Parku, wymienionych w § 3 ust. 1 projektu niniejszej uchwały. Park krajobrazowy jest
obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem
jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości
w warunkach racjonalnego gospodarowania. W nawiązaniu do tej definicji przyjęto, że istotą
parku krajobrazowego jest trójochrona (przyroda, kultura, krajobraz) w warunkach
racjonalnego gospodarowania. Wszystkie zakazy ustanowione w uchwale są niezbędne w celu
utrzymania właściwego stanu środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz właściwej
ochrony krajobrazu. Wyłączenie lub zmiana któregokolwiek zakazu, w przypadku
Brodnickiego Parku Krajobrazowego skutkować będzie utratą wartości, o których wcześniej
wspomniano, co naruszy w sposób rażący istotę zasady zrównoważonego rozwoju.

