
            

UCHWAŁA  

Nr XXIX/754/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 marca 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 
Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z 2015 r. poz. 1936 i z 2016 r. poz. 2249, poz. 2260) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVII/730/13 z dnia                           
30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 5747) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 
„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. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295 i z 2016 r.               
poz. 352, poz. 1250, poz. 2260, poz. 1948), 

– z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;” 

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 nie dotyczy działań związanych z ochroną   
przyrody, realizowanych pod nadzorem służb ochrony przyrody. 
 2b. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 7 nie dotyczy: 
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.” 

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXIX/754/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 marca 2017 roku 

 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 września 2013 roku podjął uchwałę  

Nr XXXVII/730/13 w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 5747). 

Pismem IŚR.604.2.2015 z dnia 5 lutego 2015 roku Burmistrz Gminy Miłosław zwrócił się 
z wnioskiem o zmianę uchwały Nr XXXVII/730/13 w sprawie utworzenia                         
Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego w zakresie możliwości zabudowy,                     
w ramach istniejących siedlisk oraz budowy nowych obiektów w pasie 100 m od brzegów 
zbiorników wodnych. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, na podstawie bilansu walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych Parku oraz aktualnych dokumentów planistycznych gmin, 
wprowadzono wyłączenie od istniejących zakazów dodając w § 4 ww. uchwały ust. 2a i 2b. 

Ustalono, że zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych  
i nadwodnych, jeżeli nie wynika z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych nie będzie dotyczył działań związanych z ochroną 
przyrody realizowanych pod nadzorem służb ochrony przyrody. Wprowadzenie  
ww. odstępstwa od zakazu umożliwi realizację przedsięwzięć związanych z odtwarzaniem 
cennych przyrodniczo łąk, które zarosły drzewami i krzewami na skutek zaprzestania                     
ich użytkowania. 

Przyjęto, iż zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m 
od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 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 obiektów służących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej nie będzie obowiązywał 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 celów ochrony Parku. Regulacje niniejszej uchwały 
umożliwi ą uzupełnianie zabudowy na terenach istniejących miejscowości zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 
Powyższy zakaz nie będzie obowiązywał także w przypadku rozbudowy i przebudowy 
istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów budowlanych w miejscu 
istniejących wcześniej. Wprowadzenie takiego zapisu umożliwia podejmowanie prac  
w ramach istniejącej zabudowy bez negatywnego wpływu na cele ochrony Parku.  

Wprowadzenie ww. odstępstw od zakazów nie będzie miało negatywnego wpływu na cele 
ochrony ustanowione na terenie omawianego Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 
Krajobrazowego wyszczególnione w § 3 zmienianej uchwały. 

Zmiana brzmienia § 4 ust. 1 pkt. 7 jest związana z dostosowaniem tego zakazu do obecnej 
treści art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która została 
znowelizowana w tym zakresie w dniu 11 września 2015 r. na mocy ustawy z dnia  
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). 

Zmianie uległy również załączniki nr 2, 4, 5 i 6 w zakresie tytułu ze względu                             
na zastosowanie nowszego i bardziej precyzyjnego układu współrzędnych tj. współrzędnych 
prostokątnych płaskich PL 1992. 

Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody, po uzgodnieniu z właściwymi organami administracji, podjęcie niniejszej uchwały 
jest uzasadnione. 
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