
UCHWAŁA NR XXXIV/453/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 16 września 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., 
poz. 1372 t.j.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1098 t.j.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, 
określony w § 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1098 t.j.) Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem ŚG-VII.7122.30.2021 z 
dnia 09.09.2021 r. zwrócił się do Rady Gminy Lubicz (data wpływu do Urzędu Gminy Lubicz 13.09.2021 r., 
nr rej. 13564) o ponowne uzgodnienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/514/21 z dnia 30 
sierpnia 2021 r. Rada Gminy uchwałą nr XXVI/362/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzgodniła projekt zmiany 
ww. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Z uwagi na wprowadzone zmiany projekt 
ww. uchwały został przekazany Radzie Gminy Lubicz do ponownego uzgodnienia. 
 Przedmiotowy projekt zmiany uchwały Sejmiku zakłada wprowadzenie na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Doliny Drwęcy terenów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w 
art. 24 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na wybranych obszarach, w tym terenach 
wskazanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod eksploatacje kruszywa, 
wprowadzono odstępstwa od niektórych zakazów wskazanych w ww. ustawie. W projekcie zmiany uchwały 
w wykazie odstępstw dodatkowo uwzględnione zostały tereny położone w miejscowościach Młyniec 
Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek i Jedwabno, które przewidziane są pod eksploatację kruszywa 
naturalnego. Tereny te zostały zwolnione z następujących zakazów: 
-„zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacka i łowiecką”, 
- „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych”, 
- „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych”, 
 - „dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka”. 
 Wprowadzenie odstępstw od ww. zakazów na większości wnioskowanych terenów uznane za 
zasadne z uwagi na brak znaczącego negatywnego wpływu planowanych zamierzeń na środowisko, a także 
ważny interes społeczny planowanych działań, w  wielu przypadkach potwierdzony w dokumentach 
planistycznych oraz w dokumentacji geologicznej.  
 Dodatkowo w mocy w wykazie odstępstw utrzymano tereny położone w miejscowościach Złotoria, 
Młyniec Pierwszy, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, które uwzględnione były w dotychczas obowiązującej 
uchwale Sejmiku Nr XXXVIII/656/17 z dnia 27 listopada 2017 r.  
  
 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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