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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/944/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 grudnia 2017 roku 

 
 

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczące wniosku Rady Miejskiej             
w Swarzędzu o zmianę granic otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 

 
 
Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały 

sejmiku województwa. 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. 

Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granicy                               
lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin                   
oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka został utworzony rozporządzeniem Nr 5/93 Wojewody 
Poznańskiego z dnia 20 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 13, poz. 149 z późn. zm.). Następnie Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego przystąpił do prac nad uporządkowaniem regulacji prawnych dotyczących 
funkcjonowania Parku oraz podjął uchwałę Nr XXXVII/729/13 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie 
utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5744). 
Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXII/597/16 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5872). 
Celem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka jest zachowanie jednego z największych 
kompleksów leśnych środkowej Wielkopolski, charakteryzującego się dużymi wartościami 
przyrodniczymi, krajobrazowymi, a także naukowo-dydaktycznymi. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 
z późn. zm.) na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina. 
Otulina parku krajobrazowego stanowi strefę ochronną graniczącą z parkiem krajobrazowym i jest 
wyznaczona indywidualnie w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi 
z działalności człowieka. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka posiada wyznaczoną otulinę. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na terenie parku krajobrazowego sporządza 
się i realizuje plan ochrony. Na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka obowiązuje plan 
ochrony, przyjęty rozporządzeniem Nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r.          
w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 49                       
poz. 1527). 

Pismem znak: WAU.030.4.2017-1 z dnia 2 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz przekazał podjętą przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwałę nr XLIII/415/2017 z dnia          
24 października 2017 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego                         
z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka w zakresie zmiany granic otuliny Parku. Powyższa uchwała zawiera 
postulat wyłączenia z obszaru otuliny Parku gruntów o powierzchni 48,7 ha na terenie gminy Swarzędz. 
W jej uzasadnieniu wskazano na „bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych i walorów kulturowych 
tego terenu”. Opisany stan miał nastąpić w skutek budowy wielkopowierzchniowego obiektu 
magazynowego o pow. 3,1 ha. W opinii Rady Miejskiej w Swarzędzu, inwestycji towarzyszyła również 
znaczna ingerencja w ukształtowanie terenu, a jej obszar zajmuje niemal 1/3 powierzchni terenu 
wnioskowanego do wyłączenia z otuliny. 

 
 
 
Pismem znak: BR.0004.71.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. Przewodniczący Rady Gminy 

Czerwonak przekazał podjętą przez Radę Gminy Czerwonak uchwałę Nr 380/XLIV/2017 w sprawie 
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wyrażenia stanowiska Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu 
w sprawie wniosku o zmianę granic otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, podjętą na Sesji 
Nadzwyczajnej w dniu 9 listopada 2017 r.  
Rada Gminy Czerwonak wyraziła w niej zdecydowany sprzeciw wobec podjętej przez Radę Miejską              
w Swarzędzu Uchwały nr XLIII/415/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wystąpienia                         
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w zakresie zmiany granic 
otuliny Parku.  

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały sejmiku województwa       
w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia               
z właściwymi miejscowo radami gmin oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
Oznacza to, że wobec sprzeciwu Rady Gminy Czerwonak wobec zmiany granic otuliny tego Parku, 
podjęcie stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie będzie możliwe. 

Ponadto stwierdzić należy, że uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu                  
nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że otulina przestała spełniać funkcję, dla której została 
utworzona. Za celowe należy uznać dalsze jej funkcjonowanie w obecnych granicach. W uchwale nie 
podano także celu, jakiemu ma służyć zmiana granic.  
Wymaga podkreślenia, że Rada Miejska w Swarzędzu nie wnosiła o zmianę przebiegu granicy otuliny, 
zarówno w procesie uzgadniania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, jak również projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę źródłową.  

Organem kompetentnym do zmiany granicy Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka                     
lub jego otuliny jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Każdy wniosek w sprawie zmiany granicy 
parku krajobrazowego, lub jego otuliny wymaga dogłębnej analizy formalno-prawnej                                         
oraz merytorycznej, po której jest możliwa ocena zasadności wniosku. 
W rozpatrywanym przypadku, mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności – w szczególności 
potrzebę ochrony walorów Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz uwarunkowania prawne, 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznał za zasadne pozostawienie otuliny tego Parku 
w dotychczasowych granicach i w związku z tym nie podjął uchwały, o którą wnioskowała Rada 
Miejska w Swarzędzu. 
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