
Uchwała Nr X/52/2019
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244 i poz. 2340) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, przyjęty uchwałą 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr IX/183/19 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 września 2019 r.
przyjął projekt uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

W dniu 16 września 2019 r. wpłyneła prośba do Rady Gminy Świedziebnia o uzgodnienie projektu
uchwały, stanowiącego załacznik do powyższej uchwały.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 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 wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych,
historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia
spod ochrony.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody 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.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 r. na mocy
porozumienia pomiędzy Wojewodą Toruńskim i Wojewodą Ciechanowskim. Według aktualnego stanu
prawnego, 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 z póżn. zm.). Zgodnie
z art. 35 ust. 1 w/w ustawy 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 Górzenieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego. Mając na uwadze powyższe koniecznym stało się wypracowanie projektu uchwały
w sprawie Górzenieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z obecnym stanem prawnym.
W tym celu zlecono wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Górzenieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku
krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku
krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych
w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W wyniku powyższych działań
m.in. w miejscowości Księte w gminie Świedziebnia wprowadzono korektę przebiegu granicy parku
dostosowując ją do przebiegu granic administracyjnych i aktualnego podziału katastralnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie Górzenieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zmiany w stosunku do obecnie
obowiązujących aktów prawnych, nie naruszając celów, dla których powołano Górzenieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy, umożliwiają rozwój gmin zgodnie z kierunkami rozwoju zapisanymi w ich
dokumentach strategicznych i planistycznych.

Wobec powyższego zaproponowano uzgodnienie przesłanego projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
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