UCHWAŁA NR IX/183/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego 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 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego.
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Niniejszy projekt przekazuje się do:
1) Rady Gminy Bartniczka;
2) Rady Gminy Brzozie;
3) Rady Miejskiej w Górznie;
4) Rady Gminy Świedziebnia;
5) 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:
Zakres regulacji dotyczy przyjęcia projektu uchwały w sprawie GórznieńskoLidzbarskiego 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, 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 z obszaru
województwa kujawsko-pomorskiego 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 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340) 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.
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 r. na mocy
porozumienia pomiędzy Wojewodą Toruńskim i Wojewodą Ciechanowskim z poniżej
wymienionymi przepisami:
- uchwała Nr 58/X/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 23 kwietnia
1990 r. w sprawie utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik
Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 8, poz. 67);
- rozporządzenie Nr 1/90 Wojewody Toruńskiego z dnia 11 września 1990 r. w sprawie
utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy
Województwa Toruńskiego Nr 18, poz. 205).
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.). Przepisy przejściowe tej ustawy, w art. 35 ust. 1, stanowią, iż do
czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie upoważnień
zmienionych niniejszą ustawą zachowują moc dotychczasowe akty prawa miejscowego.

Sejmik województwa nie podjął dotychczas uchwały w sprawie GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Mając na uwadze powyższe, koniecznym stało się
wypracowanie projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego 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 2004 r. o ochronie przyrody, tj.:
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 ust. 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”.
Spośród tych zakazów wybrano dla obszaru Parku, te zakazy których przestrzeganie
gwarantuje realizację celów ochrony. Przebieg granicy Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego, został uszczegółowiony poprzez podanie współrzędnych punktów

załamania granicy. Konieczność sporządzenia przedmiotowego wykazu współrzędnych
punktów załamania granicy wynika z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U.
poz. 1080).
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego umożliwi, zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie projektu do
właściwych miejscowo rad gmin i właściwym terytorialnie regionalnym dyrektorom ochrony
środowiska, w celu uzgodnienia.

