
Uchwała Nr IX/46/2015 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 21 lipca 2015 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 
1
) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm. 
2
) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, 

z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628, poz. 842, 

z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863, z 2015 r. poz. 222 

 

 



Uzasadnienie 

Pismem znak ŚG-III.7122.50.2015 z dnia 23.06.2015 r. (data wpływu 01.07.2015 r.) 

Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przesłał Radzie Gminy Czernikowo 

do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Konieczność wyrażenie opinii przez 

Radę Gminy Czernikowo wynika z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), zgodnie z którym zmiana granic 

obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa po 

zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin. 

W myśl art. 80 a ust. 2 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) jeżeli prawo uzależnia ważność 

rozstrzygnięcia samorządu województwa od jego zaopiniowania przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego to zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 

Projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, 

zatwierdzony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22.06.2015 r. 

oprócz doprecyzowania granic przedmiotowej formy ochrony przyrody, zakłada także zmianę 

katalogu zakazów i odstępstw od tych zakazów obowiązujących na tym Obszarze. 

Istotnym w/w projekcie uchwały, z punktu widzenia mieszkańców gminy Czernikowo 

objętych tą formą ochrony przyrody, jest zakaz dotyczący lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 

wodnych z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej oraz brak odstępstwa od tego zakazu, które jest 

w obowiązującej jeszcze Uchwale Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego z dnia 21.03.2011 r., tj. zakaz ten nie dotyczy zbiorników antropogenicznych 

o powierzchni do 1 ha, cieków wodnych stanowiących budowle i urządzenia melioracyjne, 

terenów przeznaczonych pod zabudową, dla których szerokość strefy zakazu zabudowy 

wyznacza się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub przypadków 

budowy obiektów budowlanych, gdy w wyznaczonej strefie znajduje się zespół istniejącej 

zabudowy, które mają uzupełniać, bądź do których będą przylegać nowo planowane obiekty. 

Brak cytowanego powyżej odstępstwa w przesłanym do zaopiniowania projekcie 

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej oznacza, iż w Obszarze tym w odległości 100 m od linii 

 



brzegów rzek, jezior, a także innych zbiorników wodnych o dowolnej powierzchni, takich jak 

stawy, zbiorniki przeciwpożarowe itp., nie wolno praktycznie niczego budować, co znacznie 

ogranicza prawo własności, korzystanie z własnej nieruchomości. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż blisko 65 % terenu gminy Czernikowo znajduje się 

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej i blisko 30 % powierzchni całego 

Obszaru stanowi gmina Czernikowo - najwięcej spośród wszystkich gmin będących 

w graniach tej formy ochrony przyrody. 

Wobec powyższego, projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w przedstawionej wersji jest nie do zaakceptowania, a tym samym podjęcie niniejszej 

uchwały Rady Gminy Czernikowo jest zasadne. 

 


