
UCHWAŁA NR XLIX/818/18  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

z dnia 24 września 2018 r.  

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku 

Krajobrazowego  

  

Na podstawie art. 16 ust. 4 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) uchwala się, co następuje:  

  

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku 

Krajobrazowego.  

  

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

  

  § 3. Niniejszy projekt przekazuje się do:  

1) Rady Miasta Bydgoszczy; 

2) Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska; 

3) Rady Gminy Dobrcz; 

4) Rady Gminy Dragacz; 

5) Rady Gminy Jeżewo; 

6) Rady Miejskiej w Nowem; 

7) Rady Gminy Osielsko; 

8) Rady Gminy Pruszcz; 

9) Rady Miejskiej w Świeciu; 

10) Rady Gminy Warlubie; 

11) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;  

– w celu uzgodnienia.  

  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

1. Przedmiot regulacji:  

Zakres regulacji dotyczy przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego 

Parku Krajobrazowego.  

2.  Podstawa prawna:  

-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614):  

„Art. 16. 3. 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.  

4. 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.”  

3.  Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

Niniejszy projekt przekazuje się do właściwych miejscowo rad gmin i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu uzgodnienia.  

4.  Uzasadnienie merytoryczne:  

Park krajobrazowy, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe  w celu zachowania i popularyzacji tych 

wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.  

Nadwiślański Park Krajobrazowy został utworzony rozporządzeniem nr 142/93 

Wojewody Bydgoskiego z dnia 6 maja 1993r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego 

pod nazwą „Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych" (Dziennik Urzędowy 

Województwa Bydgoskiego nr 11, poz. 143). Określiło ono cel ochrony Parku tj. zachowanie 

unikalnego środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych 

charakterystycznych dla regionu Doliny Wisły. Ustalono położenie, powierzchnię oraz 

granice Parku.  

W dniu 8 września 2005 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie  

nr 20/2005 w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 108, poz. 1874). Rozporządzenie to zostało 

zmienione rozporządzeniem Nr 6/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 

2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego 

(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52, poz. 1083). Z tą zmianą 

rozporządzenie obowiązuje do dnia dzisiejszego.  

Obecnie 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 ze zm.). Przepisy przejściowe tej ustawy, w art. 35 ust. 1, stanowią, iż do 

czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie upoważnień 

zmienionych niniejszą ustawą zachowują moc dotychczasowe akty prawa miejscowego.  



Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie podjął dotychczas uchwały 

w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. 

Przebieg granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz granic wydzielonych 

przestrzennie pięciu obszarów, został uszczegółowiony poprzez podanie współrzędnych 

punktów załamania granicy. Konieczność sporządzenia przedmiotowego wykazu 

współrzędnych punktów załamania granicy wynika z treści rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody 

(Dz. U. poz. 1080).  

Przedmiotowy projekt uchwały zawiera większość zakazów określonych w art. 17 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jednocześnie wykorzystuje 

możliwość określoną w art. 17 ust 5 ww. ustawy, tj. określa odległości mniejsze niż określone 

w ust. 1 pkt 7, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie zagospodarowania  

i użytkowania terenu. W obszarach zurbanizowanych terenów miejskich - Nowego, Świecia  

i Bydgoszczy ustalono zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 

20 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, a także 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 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a w obszarze dna doliny 

Wisły i w obszarze wysoczyzny morenowej wraz ze strefą krawędziową ustalono zakaz 

budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, a także 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 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Natomiast w przypadku obszaru międzywala 

zastosowano ustawową odległość 100 m. Takie odległości gwarantują zachowanie celów 

ochrony Parku oraz pozwalają na pewne zwiększenie swobody w zakresie zagospodarowania 

i użytkowania terenów w tych obszarach. 

5. Ocena skutków regulacji:  

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego 

umożliwi, zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie projektu do właściwych miejscowo 

rad gmin i właściwemu terytorialnie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w celu 

uzgodnienia.  


