
UCHWAŁA NR XXYill L87 l7,I

RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 7 październikaŻ021r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwaĘ

Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 202Ir.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzle

gminnym (Dz. U z Ż02Ir. poz. 1'372) oraz art. 23 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2016t.

o ochronie przyrody (Dz. U. z2027r., poz. 1098) Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Uzgadnia się projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego

przyjęty uchwałą Nr XXXV|11r4|LI Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia

30 sierpnia 202\r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru Chronionego

Kraj.obrazu Doliny Drwęcy.

s 2. od uclrwały przysługuje zaŻalenie do Samorządowego Kolegium odwoławczego

w Toruniu. ZaŻalenię wnosi się za pośrednictwem Rady Gminy Bartniczka w terminie 7 dni

od dnia doręczenia uchwały.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

$ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodnic Ący Rady Gminy



UZASADNIEI{IE

Na podstawie ar1' 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz'U' z2021 poz' 7098) wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze
uclrwały sejnriku województwa, która określa jego nazwę, połozenie, obszar, sprawującego
nadzór' ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemó w oraz zakazy właściwe dla danego
obszaru clrronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazow wymienionych
w art' 24 ust' 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru
chrorrionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejniku województ wa, wyłącznie
z powodu bezpowrotnej utraty wyrózniającego się krajobrazu o zrożnicowanych
ekosystenrach i mozliwości zaspokajan ia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Na podstawie art' 23 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody projekty uchwał, których mowa
w art' 23 ust' 2 wymaga1ą uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oruz właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zgodnie z art' 23 ust. 3a. ustawy o ochronie przyrody uzgodnień, o których mowa
w art' 23 ust' 3, dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania admirristracyjnego, z zastrzeżeniem, Że brak przedstawienia stanowiska
w terminie niesiąca od dnia otrzymania projektu uclrwały, jest uwazane za uzgodnienie
projektu.

Racla gminy może odnrówió uzgodnienia projektu uchwały, wyłącznie w przypadku,
gdy przyjęcie tej uclrwały prowadziłoby do ograniczenia rnozliwości rozwojowyclr grniny
wynikających z ustaleń studiunr uwarunkowali i kierunków zagospodarowania przestrzennego
lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do
wartości jakie obszar chronionego krajobra zU ma chronić. Fakt zaistnienia takiej sytuacji
należy o dp o wi edni o udo kumento wać or az uzas adni c.

Przedstawiony do uzgodnienia w dniu 13 wrześni a 2O21r. projekt uchwały w sprawie
obszaru Clronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy nie ogranic zenta moŻliwości rozwojowych
grniny wynikających z ustaleri studiurn uwaruŃowań i kierrrnków zagospodarowania
przestrzennego i nriejscowyclr planów zagospodalowania plzestrzennego w stopniu
nieproporc_ionalnym do wartości jakie obszar clrronionego krajobrazu nra chron ic, w związku
z powyŻszy Rada Gmin y uzgadniaprzedmiotowy proj ekt uchwały.
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