
UCHWAŁA NR XXX/243/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Czernikowo uzgadnia pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, który stanowi załącznik do uchwały nr 
XXXV/512/21 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Pismem znak ŚG-VII.7122.32.2021 z dnia 9 września 2021 r. (data wpływu 13.09.2021 r.) Zarząd 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego przesłał Radzie Gminy Czernikowo do uzgodnienia projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, która stanowi 
załącznik do uchwały nr XXXV/512/21 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 
2021 r. 

Obecnie obowiązujący opis granic, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz katalog zakazów 
Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Czernikowo, wprowadzony zostały Uchwałą nr XI/257/19 
Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. 

Przedmiotowy projekt uchwały zawiera korektę granic i doprecyzowanie odstępstw od wybranych zakazów 
w obowiązującej uchwale. 

Przyjęte w niniejszym projekcie uchwały zapisy poszerzają możliwości korzystania z własnych nieruchomości 
pozwalając zachować równowagę miedzy wzrostem gospodarczym gmin a ochroną środowiska 
przyrodniczego, kulturowego i wartości krajobrazowych. Niezastosowanie powyższych zmian spowodowałoby 
ograniczenie możliwości rozwojowych w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie przedmiotowa forma 
ochrony przyrody ma chronić. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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