
UCHWAŁA 

Nr XXVI/457/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 września 2012 roku 

w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(test jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, 
Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
Tworzy się Lednicki Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmujący obszar  
o powierzchni 7618,4 ha na terenie gmin: Łubowo (2823,7 ha), Kiszkowo (2397,1 ha), 
Kłecko (2066,2 ha) i Pobiedziska (331,4 ha). 

 
§ 2. 

 
Przebieg granicy Parku określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz 
współrzędnych punktów załamania granicy Parku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

 
§ 3. 

 
Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: 
1. zachowanie w stanie zbliżonym do obecnego, krajobrazu kulturowego okolic jeziora 

Lednica, w szczególności krajobrazu dużego akwenu wodnego z urozmaiconą linią 
brzegową i wyspami oraz krajobrazu leśno-polnego ze zróżnicowaną rzeźbą terenu 
północnej części Parku; 

2. zachowanie cennych ekosystemów z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt,  
w szczególności ekosystemu jeziora Lednica jako dobrze zachowanego eutroficznego 
zbiornika wodnego oraz dobrze zachowanych ekosystemów lasów łęgowych, olsów  
i grądów; 

3. zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z ich 
otoczeniem, w tym w szczególności pozostałości zespołu osadniczego z czasów 
pierwszych Piastów; 

 
§ 4. 

 
1. Na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, 
poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, 



poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015, 
Nr 178, poz. 1060, z 2012 r. poz. 460 i 472); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 

9) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
10) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o warunkach zabudowy 
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 9, nie dotyczy części Parku obejmującej drogi 
publiczne. 

 
§ 5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 6. 

 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc rozporządzenie Nr 10/98 
Wojewody Poznańskiego z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Lednickiego 
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1998 r. Nr 13, poz. 130). 

 
§ 7. 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



Uzasadnienie 

Nr XXVI/457/12 

do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2012 roku 

 
  Po utracie mocy uchwały nr XXVI/205/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Poznaniu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego wokół 
jeziora Lednickiego p.n. Lednicki Park Krajobrazowy rozporządzeniem Nr 10/98 z dnia  
19 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 
Poznańskiego z 1998 r. Nr 13, poz. 130), wydanym na podstawie art. 24 ust. 4 i 5 i art. 37 
ust.1 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 
ze zm.), Wojewoda Poznański utworzył Lednicki Park Krajobrazowy. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) w myśl art. 157 tej 
ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze, w tym wyżej wymienione rozporządzenie 
Wojewody Poznańskiego, zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy. 

W chwili obecnej, zgodnie z art. 16 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, 
kompetencje w zakresie utworzenia, likwidacji, powiększenia lub zmniejszenia parku 
krajobrazowego przysługują sejmikowi województwa, który w drodze uchwały określa nazwę 
parku, jego obszar, przebieg granic i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele 
ochrony przyrody oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części. 

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Lednickiego Parku 
Krajobrazowego wynika z konieczności zmiany granicy Parku, wprowadzenia szczególnych 
celów ochrony Parku oraz zakazów zgodnych z brzmieniem nadanym im przez powyższą 
ustawę. Niniejszą uchwałą dokonuje się korekty granicy Parku, wyłączając tereny (działki 
ewidencyjne nr 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 i 237 - obręb Sławno, gmina Kiszkowo 
oraz działki ewidencyjne nr 15, 43, 44, 45/1, 45/2 i 46 - obręb Głębokie Berkowo, gmina 
Kiszkowo), które utraciły walory przyrodnicze i krajobrazowe w związku z powstaniem  
i lokalizacją gminnej oczyszczalni ścieków. Ponadto tereny te w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Powierzchnia Parku ustalona została przy użyciu Systemów Informacji Geograficznej 
(GIS) i wynosi 7618,4 ha.  

Uchwała wprowadza na obszarze Parku zakazy zgodne z art. 17 ustawy o ochronie 
przyrody, które służą osiągnięciu szczególnych celów ochrony na terenie Parku określonych 
w § 3. 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został 
uzgodniony z Radą Gminy Łubowo, Radą Gminy Kiszkowo, Radą Miejską Gminy Kłecko, 
Radą Miejską Gminy Pobiedziska oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
w Poznaniu. 

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego niniejszej uchwały.  
 
 
 
 


