
UCHWAŁA NR XXXIX/315/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia 

obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) Rada Gminy w Santoku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru 

chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Damian Kochmański 



  

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 486) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 

2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały 

sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia 

dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu 

lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego 

ochrony. 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 r., 

poz. 2134 z późn. zm.) projekty uchwał sejmiku województwa wymagają uzgodnienia z właściwą 

miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Rada Gminy Santok Uchwałą nr XXVII/197/16 z 14 grudnia 2016 r. odmówiła uzgodnienia 

poprzedniego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru 

chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”, wskazując na niekorzystne dla dalszego 

rozwoju Gminy Santok zapisy 

w §3 wprowadzające na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazy mieszczące się w katalogu zakazów 

określonych w art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 r., 

poz. 2134 z późn. zm.). 

Zapis §3 ust. 1 pkt 6 projektu uchwały stanowi, że na terenie obszaru zakazuje się: 

„budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”. 

23 marca 2017 r. wpłynęło pismo, zawierające nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego 

w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”, który 

wprowadził w §3 ust. 4 zapis: 

„4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie obowiązuje w granicach administracyjnych: 

- miasta Gorzów Wielkopolski; 

- gminy Santok w obrębach ewidencyjnych: 0005 Czechów i 0007 Santok.” 

Wobec powyższego Rada Gminy uchwałą nr XXXI/24 z dnia 26 kwietnia 2017 r. uzgodniła 

przedstawiony wtedy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru 

chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”. 

7 czerwca 2017 r. wpłynęło pismo, zawierające kolejny nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej 

Noteci”, w którym rozszerzono obszar wyłączony spod zakazów o tereny działek w gminie Przytoczna oraz 

poprawiono błędy zauważone w poprzednich wersjach projektu. 

Rada Gminy Santok uchwałą nr XXXIII/257/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. ponownie uzgodniła tak 

przedstawiony projekt uchwały Sejmiku. 

Obecnie procedowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia 

obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”, przysłany do Urzędu Gminy 

18.10.2017 r. wprowadza kolejne zmiany, które zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu: 

Różnice do poprzedniej wersji projektu uchwały: 

§3 ust. 2 

Było: 

„2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 6, nie dotyczą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.” 

Jest: 



  

 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 6, nie dotyczą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

§3 ust. 5 

Rozszerzono obszar wyłączony spod zakazów o tereny działek w gminie Skwierzyna. 

§3 ust. 6 

Było: 

„6. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 nie dotyczą ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.” 

Jest: 

„6. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 nie dotyczą ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.” 

Powyższe różnice w zapisach poprawiają błędy zauważone w poprzednich projektach oraz wyłączają 

spod zakazów tereny działek w gminie Skwierzyna. Nie zmienia się przy tym wielkość obszaru chronionego 

krajobrazu. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 


