UCHWAŁA
Nr XXII/579/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie obszaru chronionego krajobrazu
„Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa”

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, poz. 1688, poz. 1936 i z 2016 r. poz. 422) Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Obszar chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa”, zwany dalej
Obszarem, obejmuje obszar o powierzchni 8974,8 ha, na terenie gmin: Lipno
(4248,69 ha), Święciechowa (1226,27 ha), Włoszakowice (945,83 ha) i Śmigiel
(2554,01 ha).
§2
Przebieg granicy Obszaru określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz
współrzędnych punktów załamania granicy Obszaru, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§3
Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego.
§4
Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów:
1. prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej,
2. utrzymanie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych zapewniającego dobry stan
siedlisk wilgotnych i podmokłych,
3. zalesienie gruntów porolnych i nieużytków z wyłączeniem łąk, muraw i terenów,
na których występują cenne siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin,
zwierząt i grzybów.
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§5
1. Na terenie obszaru wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
2) 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,
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
4) wydobywania 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 utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą
lub remontem urządzeń wodnych,
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno
-błotnych,
8) 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. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą ustaleń miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o warunkach zabudowy
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą działań związanych z wydobywaniem
kopalin na obszarach określonych w koncesjach na wydobywanie kopalin
lub dokumentacjach złóż kopalin zatwierdzonych lub przyjętych przez właściwe organy
administracji geologicznej obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
oraz działek ewidencyjnych nr 16/2, 21/4, 17 i 18, arkusz 1, obręb Wilkowice (0013),
gmina Lipno.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy ponadto ustaleń studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
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5. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 8 nie dotyczą także:
1) obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały,
2) rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy
obiektów budowlanych w miejscu istniejących wcześniej,
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§7
Traci moc rozporządzenie Nr 1/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
19 stycznia 2006 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel
– Święciechowa” (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 16, poz. 409).
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/579/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2016 roku
Pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. (znak: OS.0352.1.2016) Wójt Gminy Lipno zwrócił
się o dokonanie zmian w rozporządzeniu Nr 1/06 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny
Śmigiel – Święciechowa” (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 16, poz. 409), celem umożliwienia
wydobycia kruszywa naturalnego na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5. Do wniosku
załączone zostało opracowanie pt „Analiza przyrodnicza dla działek nr 16/2, 21/4, 17, 18
obręb Wilkowice oraz 355, 360, 366 obręb Mórkowo wnioskowanych o umożliwienie
wydobycia kruszyw naturalnych na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5”.
Obszar chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa” został
utworzony rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia
1 sierpnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie
województwa leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 11, poz. 131).
Fakt obowiązywania tego rozporządzenia został potwierdzony obwieszczeniem
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa
miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj.
Wiel. Nr 14, poz. 246).
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) obszary chronionego krajobrazu utworzone na podstawie
dotychczasowych przepisów stały się obszarami chronionego krajobrazu w rozumieniu
powyższej ustawy.
Według art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) istnieje kontynuacja form ochrony przyrody,
w tym obszarów chronionego krajobrazu utworzonych przed dniem wejścia w życie tej
ustawy.
Ze względu na wejście w życie ustawy o ochronie przyrody Wojewoda Wielkopolski
wydał rozporządzenie Nr 1/06 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie obszaru
chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa” (Dz. Urz. Woj. Wiel.
Nr 16, poz. 409), w którym dostosowano zakazy obowiązujące na terenie Obszaru
do katalogu zawartego w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Procedurę tworzenia obszarów chronionego krajobrazu określa art. 23 ustawy
o ochronie przyrody. Obecnie, zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy, obszar chronionego
krajobrazu wyznacza, likwiduje, zmienia jego granice sejmik województwa w drodze
uchwały, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego, jako organ mający w swej kompetencji
zadania odnoszące się do obszarów chronionego krajobrazu, działający za pomocą
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, podjął działania
w celu uporządkowania regulacji dotyczących obszaru chronionego krajobrazu
„Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa”.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na podstawie
posiadanej dokumentacji (m.in. programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Kościan
i programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Włoszakowice) przygotował projekt uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu
„Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa”.
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Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, które są wartościowe ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych. Obejmuje on dolinę Samicy Leszczyńskiej wraz z otaczającymi
ją kompleksami leśnymi, zróżnicowanymi pod względem drzewostanów, z licznymi
gatunkami chronionymi roślin i zwierząt. W dolinach cieków znajdują się obszary łąkowe
oraz stawy rybne wraz z bogatą florą i fauną wodno-błotną.
Projekt niniejszej uchwały przekazano właściwym miejscowo radom gmin tj. Radzie
Gminy Lipno, Radzie Gminy Święciechowa, Radzie Gminy Włoszakowice, Radzie
Miejskiej Śmigla oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu
w celu jego uzgodnienia.
Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przebiegu granicy Obszaru:
− Na terenie gminy Śmigiel z Obszaru wyłączono grunty rolnicze i zabudowane
o powierzchni 8 ha w miejscowości Stare Bojanowo, pomiędzy torami kolejowymi,
a drogą utwardzoną. Na wyłączonym terenie znajduje się niewielki sztuczny zbiornik
wodny, który nie jest wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.
Brak jest obszarów leśnych, a występujące zadrzewienia mają charakter niewielkich
grup drzew, głównie wzdłuż torów kolejowych oraz w sąsiedztwie zabudowań.
Tereny te nie posiadają wysokich wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
Nie odnotowano na nich cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk
przyrodniczych. Tereny te nie posiadają istotnego znaczenia jako korytarz
ekologiczny, a wyłączenie ich z Obszaru nie będzie miało wpływu na jego funkcje,
integralność, a także ochronę kompleksu leśnego. Wyłączone tereny nie posiadają
wysokich walorów krajobrazowych i nie pełnią funkcji korytarza ekologicznego.
− Na terenie gminy Święciechowa z Obszaru wyłączono grunty zabudowane i rolnicze
o powierzchni 86 ha w miejscowości Święciechowa, położone na południe
i północny-wschód od obwodnicy tej miejscowości. Na wyłączonym terenie znajduje
się kilka drobnych, sztucznych zbiorników wodnych, które nie są wartościowe
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Brak jest obszarów leśnych,
a występujące zadrzewienia mają charakter niewielkich grup drzew, głównie wzdłuż
dróg, rowów melioracyjnych oraz w sąsiedztwie zabudowań. Nie posiadają one
wysokich wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Na terenie tym nie odnotowano
cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Tereny
te nie posiadają istotnego znaczenia jako korytarz ekologiczny z powodu odcięcia
ich od kompleksu leśnego ww. obwodnicą drogową, a wyłączenie ich z Obszaru
nie będzie miało wpływu na jego funkcje, integralność, a także ochronę kompleksu
leśnego. Wyłączone tereny nie posiadają wysokich walorów krajobrazowych
i nie pełnią funkcji korytarza ekologicznego.
− Na terenie gminy Lipno z Obszaru wyłączono grunty zabudowane w miejscowości
Lipno i grunty rolnicze (orne) położone na zachód od niej o powierzchni 444 ha.
Na wyłączonym terenie znajduje się kilka drobnych, sztucznych zbiorników wodnych,
które nie są wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Brak jest
obszarów leśnych, a występujące zadrzewienia mają charakter niewielkich grup
drzew, głównie wzdłuż dróg, rowów melioracyjnych oraz w sąsiedztwie zabudowań.
Na terenie tym nie odnotowano cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów
oraz siedlisk przyrodniczych. Tereny te nie posiadają istotnego znaczenia jako
korytarz ekologiczny, a wyłączenie ich z Obszaru nie będzie miało wpływu na jego
funkcje, integralność, a także ochronę kompleksu leśnego. Wyłączone tereny
nie posiadają wysokich walorów krajobrazowych i nie pełnią funkcji korytarza
ekologicznego.
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− Na terenie gminy Włoszakowice z Obszaru wyłączono grunty oraz zabudowania
gospodarskie i mieszkalne o powierzchni ok. 40 ha położone w rejonie miejscowości
Boguszyn. Na wyłączonym terenie brak jest zbiorników wodnych oraz zadrzewień
śródpolnych. Nie odnotowano cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz
siedlisk przyrodniczych. Teren ten nie posiada istotnego znaczenia jako korytarz
ekologiczny, a wyłączenie go z Obszaru nie będzie miało wpływu na jego funkcje,
integralność, a także ochronę kompleksu leśnego. Wyłączony teren nie posiada
wysokich walorów krajobrazowych i nie pełni funkcji korytarza ekologicznego.
Powyższe wyłączenie jest związane z wnioskiem Wójta Gminy Włoszakowice (znak:
Nr B – NiB.6121.2.2015) skierowanym do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
o wyłączenie z Obszaru całego obrębu geodezyjnego Boguszyn. Analiza wykazała,
że nie ma podstaw na wyłączenie całego ww. obrębu, ze względu na fakt,
że w większości jego powierzchnię zajmują grunty rolne i lasy. Wyłączenie całego
obrębu z granic Obszaru naruszyłoby jego integralność i znacznie ograniczyło jego
funkcję określoną w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm). Wobec powyższego z granic Obszaru
wyłączono jedynie część obrębu geodezyjnego Boguszyn.
Ponadto dokonuje się korekty polegającej na dociągnięciu granicy Obszaru do granic
działek ewidencyjnych. Zmiana nie będzie miała wpływu na funkcje Obszaru, jego
integralność, a także ochronę kompleksu leśnego.
Powierzchnia Obszaru ustalona została przy użyciu Systemów Informacji Geograficznej.
W celu ochrony obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel
– Święciechowa” wybrano zakazy z listy zawartej w art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.)
w oparciu o ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.
Przyjęto, że wszystkie wymienione w niniejszej uchwale zakazy nie będą dotyczyły
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i decyzji
o warunkach zabudowy obowiązujących w dniu wejścia w życie uchwały. Powyższe
zakazy nie będą dotyczyły także działań związanych z wydobywaniem kopalin
na obszarach określonych w koncesjach na wydobywanie kopalin lub dokumentacjach
złóż kopalin zatwierdzonych lub przyjętych przez właściwe organy administracji
geologicznej obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz działek
ewidencyjnych nr 16/2, 21/4, 17 i 18, arkusz 1, obręb Wilkowice (0013) w gminie Lipno.
Na terenie Obszaru udokumentowano następujące złoża kruszywa: Nietążkowo Południe,
Nietążkowo Południe II, Mórkowo JB, Mórkowo PN i Mórkowo SM, złoża torfu:
Wydorowo, Samica-Marcin II oraz złoże kredy jeziornej Błotkowo. Działki ewidencyjne
nr 355, 360 i 366 obręb Mórkowo, wskazane w piśmie Wójta Gminy Lipno (znak:
OS.0352.1.2016), znajdują się w granicach ww. złóż, wobec czego nie zostały wskazane
wg numerów ewidencyjnych w uchwale. Analiza dostępnych materiałów oraz
przesłanego przez Wójta Gminy Lipno opracowania pt. „Analiza przyrodnicza dla działek
nr 16/2, 21/4, 17, 18 obręb Wilkowice oraz 355, 360, 366 obręb Mórkowo
wnioskowanych o umożliwienie wydobycia kruszyw naturalnych na potrzeby budowy
drogi ekspresowej S5” wykazała, że wprowadzenie odstępstw od ww. zakazów nie będzie
miało negatywnego wpływu na funkcje Obszaru. Złoża kruszywa obejmują
kilkuhektarowe powierzchnie usytuowane na gruntach ornych. Na złożach Nietążkowo
Południe i Nietążkowo Południe II eksploatacja złóż znajduje się w etapie końcowym.
Ponadto złoża Mórkowo JB, Mórkowo PN i Mórkowo SM oraz działki ewid. nr 16/2,
21/4, 17, 18 obręb Wilkowice w gminie Lipno, znajdują się na trasie planowanej
inwestycji budowy drogi S-5 lub w jej sąsiedztwie. Realizacja tej inwestycji spowoduje
większe zmiany antropogeniczne, w tym związane ze zmianą ukształtowania terenu, niż
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sama eksploatacja złóż. Złoże kredy jeziornej Błotkowo znajduje się w dolinie rzeki
Samicy Leszczyńskiej na terenach użytków zielonych. Jego eksploatacja nie będzie
wiązała się z wycinką drzew oraz zniszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych. Złoża
torfu Wydorowo i Samica-Marcin II znajdują się w dolinie Samicy Leszczyńskiej.
Na ww. obszarze
nie odnotowano cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz
siedlisk przyrodniczych. Tereny te nie posiadają istotnego znaczenia jako korytarz
ekologiczny i wydobywanie na nich kopalin nie wpłynie negatywnie na walory
krajobrazowe terenu. Eksploatacja na omawianych terenach nie przyczyni się do wycinki
zadrzewień oraz niszczenia zbiorników wodnych.
Należy zaznaczyć, że w obowiązującym akcie prawnym, na podstawie którego
funkcjonuje przedmiotowy Obszar, dla złóż: Błotkowo, Samica-Marcin II, Wydorowo,
Nietążkowo Południe, Nietążkowo Południe II i Nietążkowo I przewidziano odstępstwo
od zakazu ekspoatacji.
Ponadto zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały nie będzie dotyczył
również ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin. Wprowadzenie ww. odstępstwa nie będzie miało negatywnego wpływu na funkcje
oraz integralność Obszaru ponieważ obecne studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin nie przewidują realizacji inwestycji, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały, w miejscach cennych przyrodniczo
i krajobrazowo w granicach Obszaru.
Niezależnie od powyższego, przyjęto, iż zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych
– nie będzie obowiązywał w odniesieniu do:
− Obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały. Odstępstwo umożliwi uzupełnianie zabudowy na terenach
istniejących miejscowości zgodnie z aktualnie obowiązującymi studiami uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jednocześnie nie będzie miało
wpływu na funkcje Obszaru, jego integralność, a także ochronę kompleksu leśnego.
− Rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów
budowlanych w miejscu istniejących wcześniej. Odstępstwo umożliwi podejmowanie
prac w ramach istniejącej zabudowy bez negatywnego wpływu na funkcje Obszaru.
Ponadto przyjęto, iż zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
oraz zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne – z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej nie będzie obowiązywał
również:
− Na gruntach przewidzianych pod zabudowę zgodnie z aktualnie obowiązującymi
studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
Wprowadzenie powyższego wyłączenia od zakazu nie spowoduje zagrożenia
dla funkcji Obszaru. Regulacje niniejszej uchwały umożliwią uzupełnianie zabudowy
na terenach istniejących miejscowości zgodnie z aktualnie obowiązującymi studiami
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
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− W przypadku rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz
budowy obiektów w miejscu istniejących wcześniej. Wprowadzenie takiego zapisu
umożliwi podejmowanie prac w ramach istniejącej zabudowy bez negatywnego
wpływu na funkcje Obszaru.
Nie wprowadzono zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości
200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego, ponieważ
takie formy nie występują na terenie Obszaru.
Zgodnie z art. 35 ust. 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.) z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc rozporządzenie Nr 1/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia
19 stycznia 2006 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny
Śmigiel – Święciechowa” (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 16, poz. 409).
Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin
oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, podjęcie przez Sejmik
Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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