
UCHWAŁA 

Nr XXXVII/729/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 września 2013 roku 

w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

 
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar  
o powierzchni 12202,0 ha na terenie gmin: Czerwonak (3012,7 ha), Kiszkowo (361,5 ha), 
Murowana Goślina (6201,1 ha), Pobiedziska (1528,9 ha) i Skoki (1097,8 ha). 

 
§ 2 

 
Wyznaczona wokół Parku otulina ma powierzchnię 9538,55 ha na terenie gmin: Czerwonak 
(2673,98 ha), Kiszkowo (1054,18 ha), Murowana Goślina (1168,66 ha), Pobiedziska  
(2432,40 ha), Skoki (857,83 ha) i Swarzędz (1351,50 ha). 
 

 
§ 3 

 
Przebieg granicy Parku i otuliny określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz 
wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały i wykaz współrzędnych punktów załamania zewnętrznej granicy otuliny stanowiący 
załącznik nr 3 do uchwały.  

 
§ 4 

 
Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku naleŜy: 
1. ochrona i zachowanie jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego 

w środkowej Wielkopolsce; 
2. zachowanie trwałości oraz róŜnorodności biologicznej ekosystemów leśnych wraz ze 

spontanicznymi procesami ich dynamiki; 
3. zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz 

ich siedlisk; 
4. zachowanie cennych ekosystemów, w tym: bagiennych, leśnych, łąkowych, 

murawowych, wodnych i zaroślowych;  
5. utrzymanie walorów kulturowych, w tym historycznych traktów: Annowskiego, 

Bednarskiego, Pławińskiego, Poznańskiego i Zielonkowskiego; 
6. utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech 

miejscowego krajobrazu. 

 
 



§ 5 
 

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 170, poz. 1015, 
Nr 178, poz. 1060, Nr 152, poz. 897 i Nr 163, poz. 981, z 2012 r. poz. 460, poz. 472,  
poz. 908, poz. 951 i poz. 1529, z 2013 r. poz. 21 i poz. 165); 

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

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli 
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 takŜe 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, jeŜeli zmiany te nie słuŜą 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 słuŜących 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)  uŜywania 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, w tym uchylonych na podstawie art. 87 ust. 3 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445. z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) 
oraz decyzji o warunkach zabudowy obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej 
uchwały. 

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

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie dotyczy części Parku oznaczonej jako „obszar 
nr 1A” oraz „obszar nr 1B”. Przebieg granic „obszaru nr 1A” oraz „obszaru nr 1B” 
określa mapa stanowiąca załącznik nr 4 do uchwały oraz wykaz współrzędnych punktów 
załamania granicy „obszaru nr 1A” oraz „obszaru nr 1B” stanowiący załącznik nr 5 do 
uchwały. 



 
§ 6 

 
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 7 

 
6. Traci moc rozporządzenie Nr 5/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 września 1993 r.  

w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. 
Poznańskiego z 1993 r. Nr 13, poz. 149 ze zm.). 

 
§ 8 

 
7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXXVII/729/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 września 2013 roku 

 

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka został utworzony rozporządzeniem  
Nr 5/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 września 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego  
z 1993 r. Nr 13, poz. 149). Fakt obowiązywania tego rozporządzenia został potwierdzony 
obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu 
aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego  
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 14, poz. 246). 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) parki krajobrazowe utworzone na podstawie 
dotychczasowych przepisów stały się parkami krajobrazowymi w rozumieniu powyŜszej 
ustawy. Według art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), istnieje kontynuacja form ochrony przyrody,  
w tym parków krajobrazowych utworzonych przed dniem wejścia w Ŝycie tej ustawy. 
Ze względu na konieczność zmiany przebiegu granicy Parku oraz z uwagi na wprowadzenie 
nowego katalogu zakazów zawartego w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski 
wydał rozporządzenie Nr 10/04 z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 14, poz. 415), na mocy którego dostosowano 
zakazy obowiązujące na terenie Parku do katalogu zawartego w art. 26a ww. ustawy, zawarto 
precyzyjny opis przebiegu granicy Parku i jego otuliny oraz rozporządzenie Nr 39/04 z dnia 
29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 49, 
poz. 1128) dotyczące graficznego przedstawienia przebiegu granicy Parku. 
Aktualnie w obrocie prawnym obowiązuje rozporządzenie Nr 5/93 Wojewody Poznańskiego 
z dnia 20 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
(Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1993 r. Nr 13, poz. 149 ze zm.).  

Procedurę tworzenia parków krajobrazowych określa art. 16 ustawy o ochronie 
przyrody. Obecnie, zgodnie z art. 16 ust. 3 ww. ustawy, park krajobrazowy tworzy, likwiduje, 
powiększa lub zmniejsza sejmik województwa w drodze uchwały, która określa jego nazwę, 
obszar, przebieg granic i otulinę, jeŜeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony 
przyrody oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części.  
W zaistniałej sytuacji Sejmik Województwa Wielkopolskiego, jako organ mający w swej 
kompetencji zadania odnoszące się do parków krajobrazowych, działający za pomocą Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW), podjął działania w celu 
uporządkowania regulacji dotyczących Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.  
 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na podstawie 
posiadanej dokumentacji przygotował projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, który następnie został 
przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Przygotowaną uchwałą dokonano 
zmiany granicy Parku poprzez włączenie:  

1) w gminie Czerwonak – terenów leśnych o duŜych walorach przyrodniczych – siedlisk 
związanych z występowaniem gatunków chronionych flory oraz miejsc gniazdowania 
i Ŝerowania gatunków chronionych fauny (tereny Nadleśnictwa Łopuchówko, 
Leśnictwo Annowo oddziały: 71 i 72 – działki ewidencyjne nr: 642, 643/1, 643/2, 



648, 657, 676 i 703 – obręb Owińska oraz tereny Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie – Leśnictwo 
Potasze oddziały: 69A, 77, 78 – obręb Owińska i część oddziału 86: działki 
ewidencyjne nr: 501, 649/2, 658, 669) – obręb Bolechowo; 

2) w gminie Murowana Goślina – działki ewidencyjnej nr 295 – obręb Zielonka. 
Dokonano równieŜ zmiany granicy otuliny poprzez wyłączenie następujących obszarów: 

1) w gminie Pobiedziska – terenów silnie zurbanizowanych w miejscowościach 
Jerzykowo, Gorzkie Pole i Borowo Młyn oraz terenów rolniczych przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową i letniskową; 

2) w gminie Murowana Goślina – terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w miejscowości Łopuchowo-Gać; 

3) w gminie Swarzędz – terenów intensywnej zabudowy wielorodzinnej w miejscowości 
Wierzonka i terenów zabudowy w miejscowości Janikowo; 

4) w gminie Czerwonak – terenów intensywnej zabudowy: w miejscowości Czerwonak 
na granicy z kompleksem leśnym Dziewiczej Góry (połoŜonym na terenie Parku)  
i części terenów pomiędzy obszarami intensywnej zabudowy w miejscowościach: 
Koziegłowy i Kicin, w tym oddziały: 174, 175, 176 i 177 Leśnictwa Annowo  
w Nadleśnictwie Łopuchówko. Występujące w tym rejonie siedliska grądu 
środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego zajmują niewielką powierzchnię –  
ok. 2,10 ha i są zdegenerowane, w typologii leśnej siedlisk chronionych prawem 
wspólnotowym określane jako typ C. Dokonuje się wyłączenia ww. terenu leśnego, 
który jest pod silnym wpływem antropopresji istniejącej i projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej; 

5) w gminie Skoki – terenów przeznaczonych pod intensywną zabudowę mieszkaniową 
w miejscowości Sławica, terenów eksploatacji kruszywa w Niedźwiedzinach oraz 
terenów leśnych w rejonie Bazy Paliw w Rejowcu; 

W związku z ustawowym wymogiem uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz 
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, projekt ww. uchwały został 
przekazany Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska, Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie, 
Radzie Miejskiej Gminy Skoki, Radzie Gminy Czerwonak, Radzie Gminy Kiszkowo i Radzie 
Miejskiej w Swarzędzu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu po przeanalizowaniu projektu 
uchwały w zakresie przepisów o ochronie przyrody obowiązujących dla parków 
krajobrazowych uzgodnił projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 
Rada Miejska Gminy Pobiedziska odmówiła uzgodnienia przedmiotowego projektu uchwały, 
poniewaŜ proponowane zmniejszenie granic otuliny Parku jest niewystarczające z uwagi na 
zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pobiedziska. 
Rada Miejska w Murowanej Goślinie nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Rada Miejska Gminy Skoki nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Rada Miejska w Swarzędzu nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Rada Gminy Czerwonak odmówiła uzgodnienia przedmiotowego projektu uchwały, ze 
względów na przewidywaną zmianę granic parku oraz proponowaną treść § 5, ust. 1, pkt 1 
projektu uchwały, co zdaniem Gminy kolidowałoby z planowanymi inwestycjami na terenie 
Wsi Dębogóra i Kicin. 
Rada Gminy Kiszkowo nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 

Po przeanalizowaniu opinii Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oraz posiadanej 
dokumentacji, uwzględniono ww. propozycję w nowym projekcie przedmiotowej uchwały. 
Po przeanalizowaniu opinii Rady Gminy Czerwonak oraz posiadanej dokumentacji, 



uwzględniono wniosek i w okolicy miejscowości Dębogóra i Kicin, na gruntach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wyznaczono „obszar nr 1A” i „obszar nr 1B”, 
w których nie obowiązuje zakaz, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1. 

Nowy projekt przedmiotowej uchwały został przekazany Radzie Miejskiej Gminy 
Pobiedziska, Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie, Radzie Miejskiej Gminy Skoki, 
Radzie Gminy Czerwonak, Radzie Gminy Kiszkowo i Radzie Miejskiej w Swarzędzu oraz 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Rada Miejska Gminy Pobiedziska uzgodniła projekt uchwały. 
Rada Miejska w Murowanej Goślinie nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Rada Miejska Gminy Skoki nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Rada Gminy Czerwonak uzgodniła projekt uchwały. 
Rada Gminy Kiszkowo nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Rada Miejska w Swarzędzu nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie uzgodnił projektu uchwały 
twierdząc, Ŝe w treści uchwały nie uwzględniono wszystkich zakazów przewidzianych przez 
art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz w uzasadnieniu do uchwały niewystarczająco 
uzasadniono wybór zakazów oraz odstępstw od nich.  
Pismem DSR-III.0006.3.2012 z dnia 3 czerwca 2013 roku skierowanym przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Poznaniu wyjaśniono motywy, którymi kierowano się określając listę zakazów oraz 
odstępstw od nich mających obowiązywać na obszarze przedmiotowego parku 
krajobrazowego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, biorąc pod uwagę 
przesłane wyjaśnienia oraz przepisy prawa obowiązujące dla parków krajobrazowych, 
pismem WPN-II.6210.5.2013.AH z dnia 20 czerwca 2013 roku, uzgodnił projekt uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka.  

Powierzchnia Parku i otuliny ustalona została przy uŜyciu Systemów Informacji 
Geograficznej (GIS). 
Niniejsza uchwała wprowadza na obszarze Parku zakazy zgodne z art. 17 ustawy o ochronie 
przyrody, które słuŜą osiągnięciu szczególnych celów ochrony na terenie Parku (określonych 
w § 4). 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej  
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, ze zm.), z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej 
uchwały, traci moc rozporządzenie Nr 5/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 września  
1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. 
Poznańskiego z 1993 r. Nr 13, poz. 149).  

 
Wobec powyŜszego po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień, realizując 

kompetencje wynikające z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody, podjęcie przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 

 

 


