
UCHWAŁA  
NR XXX/595/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 28 stycznia 2013 roku 

 
 
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego projektu planu ochrony dla Pszczewskiego 
Parku Krajobrazowego w części położonej na terenie województwa wielkopolskiego 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.  
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458;  
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,  
poz. 675; z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz  
art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, 
poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241,  
Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 985) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

§ 1 

Wyraża się pozytywne stanowisko w sprawie projektu planu ochrony dla Pszczewskiego 
Parku Krajobrazowego, w części położonej na terenie województwa wielkopolskiego, 
przyjętego uchwałą Nr XXXI/312/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia  
22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXX/595/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 stycznia 2013 roku 

 
 

Pszczewski Park Krajobrazowy powstał na mocy uchwały nr XI/63/86 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 1986 r. w sprawie 
utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Gorzowskiego z 1986 r. Nr 9, poz. 105 ze zm.). Został powołany w celu zachowania 
charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, które wyróżniają ten 
fragment Pojezierza Lubuskiego i Wielkopolskiego spośród pozostałych krain geograficznych 
Polski. Obszar Pszczewskiego Parku Krajobrazowego obejmuje teren województwa 
wielkopolskiego i województwa lubuskiego w granicach określonych w aktach prawa 
miejscowego o jego utworzeniu. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 
dla parku krajobrazowego sporządza się i realizuje plan ochrony. W sytuacji gdy park 
krajobrazowy położony jest na terenie kilku województw przedmiotowy plan ustanawia 
sejmik województwa właściwy ze względu na siedzibę dyrekcji parku, w porozumieniu  
z pozostałymi sejmikami województw (art. 19 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody). Siedziba 
dyrekcji Pszczewskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Pszczewie, w województwie 
lubuskim. 

Przygotowany plan ochrony został wykonany zgodnie z przepisami art. 20 ustawy  
o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r.  
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody  
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów  
i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794). Zaproponowane w planie ochrony 
kierunki rozwoju wskazanych w nim obszarów oraz działania związane z czynną ochroną 
przyrody pozwalają na zachowanie walorów, dla których ochrony powołano Pszczewski Park 
Krajobrazowy.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały o wyrażeniu pozytywnego stanowiska,  
w przedmiotowej sprawie, przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest uzasadnione. 
 
 
 


