UCHWAŁA NR XVI/124/20
RADY GMINY OSIE
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 23 ust. 3 i 3bustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i poz. 471) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Osie odmawia uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Na podstawie art.16 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) oraz uchwały Nr XXV/372/2020 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały
w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego Zarząd Sejmiku pismem z dnia 7 października
2020 r. zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie projektu w/w uchwały.
Zgodnie z art. 16 ust.4 Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia,
zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą
miejscowo radą gminy. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem
że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały,
jest uważane za uzgodnienie projektu.
Na podstawie art. 16 ust.4b Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały,
o której mowa w ust. 3, wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do
ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy ma chronić.
Po przeanalizowaniu przesłanego projektu uchwały stwierdza się, że uzgodnienie
projektu zwiększającego obszar Wdeckiego Parku Krajobrazowego o tereny położone
w otulinie wewnętrznej parku „A”, prowadzi do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy
wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
a także koliduje z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu
nieproporcjonalnym do wartości, jakie park krajobrazowy ma chronić. Do przesłanego projektu
uchwały nie przedłożono rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia, które by uzasadniało
zmianę przebiegu granic otuliny „A”. Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowy
przebieg granic otuliny „A” został utrwalony i od szeregu lat zaakceptowany przez lokalną
społeczność.
W tym zakresie należy stwierdzić, że przedmiotowy projekt uchwały został
zaopiniowany negatywnie przez Komisję Gospodarczą oraz Komisję Społeczną Rady Gminy
Osie
W świetle powyższej argumentacji Rada Gminy Osie odmówiła uzgodnienia projektu
uchwały.

