UCHWAŁA NR XLVIII/1087/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142,
poz. 10 i poz. 650) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/858/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zdnia 28kwietnia 2014r. wsprawie
utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz.3258)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w 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. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566 i poz. 2180; z 2018 r. poz. 710 i poz. 650),
– z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;”;
2) w § 4 w ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zakaz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy:
1) części Parku oznaczonej jako „obszar nr 1”. Przebieg granicy „obszaru nr 1” określa mapa
stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy
„obszaru nr 1” stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
2) realizacji przedsięwzięć związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, dla których sporządzenie
raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVIII/1087/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2018 roku
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 kwietnia 2014 roku podjął uchwałę Nr XLIV/858/14
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.
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 z późn. zm.).
Zmiana polegająca na rozszerzeniu odstępstwa od zakazu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 ma na celu
umożliwienie rozwoju działalności rolniczej związanej z chowem lub hodowlą zwierząt na terenie
przedmiotowego Parku. Uchwała Nr XLIV/858/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia
28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
wprowadza na jego obszarze „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 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 i poz. 1238).”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przedsięwzięcia związane z chowem
lub hodowlą zwierząt, w zależności od skali produkcji, mogą należeć do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na rolniczy charakter Parku, wprowadzony zakaz realizacji przedsięwzięć (…) może znacznie
ograniczyć działalność rolno-produkcyjną na terenie przedmiotowego Parku. Wprowadzenie odstępstwa
od ww. zakazu umożliwi realizację przedsięwzięć związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, dla których
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku.
W związku z powyższym, wprowadzenie odstępstwa od zakazu nie będzie miało negatywnego wpływu
na cel ochrony Parku jakim jest zachowanie historycznej sieci zadrzewień śródpolnych o dużych wartościach
przyrodniczych, krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych i kulturowych.
Ponadto nie przewiduje się również negatywnego wpływu wprowadzenia odstępstwa od zakazu na cele
ochrony Parku tj. na zachowanie i popularyzację zrównoważonego krajobrazu rolniczego, a także
na zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.
Stosownie do art. 16 ust. 4 i ust. 4a ustawy o ochronie przyrody, projekt niniejszej uchwały został
uzgodniony z właściwymi miejscowo radami gmin tj. Radą Miejską w Czempiniu, Radą Gminy Kościan, Radą
Miejską Krzywinia, Radą Miejską w Śremie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Poznaniu.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące
projektu niniejszej uchwały.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą Nr 4888/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., określił tryb
przeprowadzenia konsultacji. Następnie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniach 2 marca – 9 marca 2018 r.,
zamieszczono zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji oraz o możliwości składania uwag i wniosków
do udostępnionego projektu uchwały zmieniającej. W oznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot
nie złożył uwag lub wniosków do przedmiotowego projektu.
Wobec powyższego, przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
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