Rozporządzenie Nr 6/91
Wojewody Poznańskiego
z dnia 12 sierpnia 1991 r.
w sprawie: utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz. U.
Nr 3 poz.6; zm.: z 1983 r. Dz. U. Nr 44, poz. 201 z 1987 r. Dz. U. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Dz. U. Nr 26,
poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej /Dz. U. Nr 21, poz.
123/ zarządza się, co następuje:
§1
Tworzy się Sierakowski Park Krajobrazowy obejmujący tereny o dużych wartościach krajobrazowych,
przyrodniczych i kulturowych.
§2
1. Park obejmuje obszar o powierzchni 30 413 ha, z czego 14 980 ha położone jest na terenie gminy
Sieraków, 8 433 ha na terenie gminy Chrzypsko Wielkie, 6400 ha na terenie gminy Kwilcz, 600 ha
na terenie gminy Pniewy.
2. W skład parku wchodzą:
- lasy o powierzchni 9 898 ha;
- wody o powierzchni 2 254 ha;
- użytki zielone o powierzchni 1 636 ha;
- grunty orne o powierzchni 14 245 ha;
- tereny zabudowane i drogi o powierzchni 2 380 ha, w tym zabudowany obszar miasta Sierakowa o
powierzchni 326 ha.
3. Granice tworzonego Parku przedstawiono na mapie w skali 1:25 000, uzupełnionej opisem granic,
stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§3
Wzmożona ochrona walorów Parku realizowana będzie przez wprowadzenie stosownych zakazów i
nakazów w zakresie działalności gospodarczej i rekreacyjnej, gwarantujących ochronę walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i elementów kulturowych.
§4
Na terenie Parku wprowadza się:
1. Zakazy:
1) wznoszenie obiektów i instalowania urządzeo powodujących ujemne oddziaływanie na
środowisko i krajobraz,
2) budowy dróg i linii energetycznych przebiegających przez lasy i fragmenty Parku o
najwyższych walorach krajobrazowych,
3) wprowadzanie zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla środowiska,
4) dokonywania prac ziemnych naruszających w sposób trwały rzeźbę terenu,
5) eksploatacji surowców mineralnych z wyjątkiem potrzebnych do zaspokojenia potrzeb
lokalnych,
6) niszczenia torfowisk,
7) prowadzenia czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych,
8) lokalizowania wysypisk odpadów z wyjątkiem niezbędnych dla potrzeb miejscowej ludności,
9) likwidowania zadrzewieo i zakrzewieo,
10) używania wszelkich łodzi motorowych z wyjątkiem łodzi patrolowych,
11) umieszczania tablic ogłoszeniowych,
12) wypalania traw, rżysk i trzcin.

2. Nakazy:
1) stosowania w budownictwie form architektonicznych nawiązujących do tradycji regionalnych
i harmonizujących z walorami krajobrazowymi okolicy,
2) ograniczenie lokalizowania ośrodków rekreacyjnych i wszelkiego budownictwa letniskowego
oraz ich rozbudowy do zakresu ujętego w planie zagospodarowania przestrzennego Parku,
3) prowadzenia niezbędnych linii energetycznych wysokiego napięcia poza obszarami leśnymi,
4) objęcia ścisłą ochroną przed zanieczyszczeniem obszarów źródeł i potoków,
5) rekultywacji i zagospodarowania istniejących gruntów zdegradowanych,
6) prowadzenia gospodarki leśnej zapewniającej ciągłośd i trwałośd lasu oraz zachowania
właściwego składu gatunkowego dla tego rejonu według „Ogólnych zasad zagospodarowania
lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu”’
7) zakładania i uzupełniania istniejących zadrzewieo wyłącznie gatunkami rodzimymi,
8) prowadzenia gospodarki rolnej nie doprowadzającej do degradacji gleb i innych elementów
środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ostrożnośd w stosowaniu środków
chemicznych,
9) prowadzenia gospodarki rybackiej nie doprowadzającej do degradacji środowiska wodnego,
10) wyznaczania i wykonania prostych urządzeo ułatwiających krajoznawstwo.
§5
Realizację celów, dla których tworzy się Park, umożliwi plan zagospodarowania przestrzennego, który
zostanie opracowany do 31 października 1994 r.
§6
Dla podmiotów gospodarczych znajdujących się na obszarze Parku, które nie spełniają wymogów w
zakresie gospodarki ściekowo-odpadowej i ochrony powietrza dla obszarów chronionych wyznacza
się okres dostosowawczy do 31 października 1994 r.
§7
Zapewnienie należytej ochrony Parku, określonej w niniejszym rozporządzeniu, należy do jego
Zarządu i działającego przy nim organu doradczo-opiniotwórczego – Społecznej Rady Parku, które
zostaną powołane odrębnym aktem prawnym.
§8
Wykonanie rozporządzenia i nadzór nad jego realizacją powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§9
Rozporządzenie wchodzi w życie ,po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Poznaoskiego. Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 6/91 Wojewody Poznaoskiego z
dnia 12 sierpnia 1991 r.
Wojewoda Poznaoski
( – ) Włodzimierz Łęcki

