
Uchwała Nr  IV/32/15 

Rady Gminy Santok 

z dnia 29.01.2015r. 

 

w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku o  wyznaczeniu obszaru chronionego krajobrazu 

    „ Puszcza Barlinecka” 

 

 

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie 

gminnym ( Dz .U z 2013  .594 ze zmianami )  oraz art.23 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody  (Dz .U. z 2013.627 ze zmianami) 

 

 

uchwala się , co następuje: 

 

§ 1 

 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 

wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                        Andrzej Szymczak                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Dnia 19.01.2015r. do Urzędu Gminy Santoku wpłynął projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza 

Barlinecka”. Po przeanalizowaniu wszystkich zapisów Rada Gminy Santok stwierdza, że 

przedstawiony projekt uchwały należy zaopiniować negatywnie, ponieważ: 

1. w uchwale wprowadzono pojęcia: racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej, 

wodnej oraz łowieckiej, a także pojęcie innych zbiorników wodnych, przy 

jednoczesnym braku wprowadzenia ich definicji. Brak definicji tych pojęć prowadzić 

będzie do dowolności ich interpretacji, a co za tym idzie do niejednolitych 

rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych, 

2. w uchwale wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm), z 

wyłączeniem inwestycji, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na 

środowisko. Wśród przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są 

inwestycje celu publicznego realizowane głównie przez jednostki samorządu 

terytorialnego takie jak:  

 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 

1km, 

 rurociągi wodociągowe magistralne, 

 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 1 km, 

 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych  

o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m
3
 na godzinę. 

Inwestycje te w większości przypadków planowane są na terenach nie będących 

wybitnie wymagającymi ochrony (jak np. pas drogowy, droga o nawierzchni 

nieutwardzone, tereny już przekształcone, itp.), wobec czego przeprowadzanie 

procedury oceny oddziaływania na środowisko nie zawsze jest konieczne. 

Pozostawienie proponowanego przez Sejmik Województwa Lubuskiego zakazu 

spowoduje często bezzasadne przedłużanie procesu inwestycyjnego, jego podrażanie 

poprzez konieczność sporządzenia dokumentacji środowiskowej w postaci raportu 

oddziaływania na środowisko. To zaś rodzić może konsekwencje w postaci 

zmniejszenia ilości inwestycji na terenach objętych obszarem chronionego krajobrazu, 

a w szczególnych przypadkach może dojść do odstąpienia od realizacji inwestycji. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę sugeruje się by przesłana uchwała została skorygowana poprzez: 

1. zdefiniowanie pojęć: racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej, wodnej oraz 

łowieckiej 

2. zdefiniowanie pojęcia: innych zbiorników wodnych, np. poprzez wskazanie, że 

mają to być naturalne zbiorniki wodne, albo zbiorniki o powierzchni powyżej 

określonej wartości, a nie np. przydomowe baseny, stawy rekreacyjne czy oczka 

wodne, 



3. zwolnienie z zakazu o którym mowa w § 3.1 ust 2 opiniowanej uchwały inwestycji 

celu publicznego oraz inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

4. określenie granic obszaru chronionego krajobrazu dla terenów cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo, których granice zostaną określone na podstawie 

stosownych opracowań i analiz przyrodniczych. 

 
 


