
Załącznik do uchwały nr…….. 
Zarządu Województwa Mazowieckiego  
z dnia…………………2019 r. 

 
projekt 

Uchwała nr …….. 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia ……………. r. 

w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 19 ust. 6a i art. 20 ust. 1, ust. 4a pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.1614, 2244 i 2340) - uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. 

 

Ustanawia się na okres 20 lat Plan Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, obejmujący: 
1) część tekstową Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; 

2) wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 2 do uchwały; 

3) mapę uwarunkowań ochrony, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały; 

4) mapę działań ochronnych i rekomendacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały. 

 

§ 2. 

 

W odniesieniu do przedmiotów ochrony specjalnych obszarów ochrony:  

1) siedlisk Łąki Soleckie - obowiązują ustalenia planu zadań ochronnych ustanowionego zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055 (Dz. Urz. 

Woj. Maz. poz. 12468); 

2) siedlisk Stawy w Żabieńcu - obowiązują ustalenia planu zadań ochronnych ustanowionego 

zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia  

2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Żabieńcu 

PLH 140039 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12470). 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Plan Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego sporządzony został na podstawie art. 18 ust. 

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), 

zwanej dalej „uop”. Zgodnie z art. 19 ust. 6a uop sejmik województwa ustanawia, w drodze uchwały, 

plan ochrony dla parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo 

odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Na 

podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 512 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie 

uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku 

województwa. 

Plan Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego został sporządzony zgodnie z wymogami  

art. 20 ust. 1 i ust. 4 uop, na okres 20 lat oraz zgodnie z rozporządzeniem 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). Ponieważ dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie 

PLH140055 obowiązują ustalenia planu zadań ochronnych ustanowionego Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH140055 (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12468), a dla obszaru Natura 2000 Stawy w Żabieńcu PLH140039 obowiązują 

ustalenia planu zadań ochronnych ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Stawy w Żabieńcu PLH140039 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12470), nie 

stosuje się przepisów określonych art. 20 ust. 5 uop.  

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych sporządzający projekt Planu Ochrony dla 

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego umożliwił udział społeczeństwa w przygotowaniu dokumentu  

na podstawie art. 19 ust. 1a uop, art. 39 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 (t.j Dz.U. 2017 poz. 1405) oraz § 3 i 6 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. 

Projekt uchwały w sprawie Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przedłożono  

do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do zaopiniowania 

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z zapisami art. 19 ust. 6b uop. 

W planie ochrony nie określono stref i zakazów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 7 uop ze względu 

na brak audytu krajobrazowego, który nie został jeszcze sporządzony, co jest zgodne  

ze stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo nr DZP-wo.605.3.2016.MO z dnia 

18.01.2016 r.). Z tego powodu plan ochrony nie zawiera zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1a uop 

tzn. zakazów lokalizowania nowych obiektów budowlanych oraz zalesiania w strefach, o których mowa 

w art. 20 ust. 4 pkt 7 ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 4a uop plan ochrony dla parku krajobrazowego  

jest aktem prawa miejscowego jedynie w części dotyczącej określenia granic stref, o których mowa  

w art. 20 ust. 4 pkt 7, wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, o których mowa 

w art. 20 ust. 4 pkt 8 oraz wprowadzenia zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1a tejże ustawy.  

W związku z brakiem zakazów o których mowa powyżej, projekt uchwały w sprawie Planu Ochrony 

dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego nie wymaga uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami 

gmin. 


