
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/1087/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 

poz. 10 i poz. 650) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/858/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. Woj. Wiel. 

poz. 3258) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa 

w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 

i poz. 2180; z 2018 r.  poz. 710 i poz. 650), 

–   z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;”; 

2) w § 4 w ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zakaz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy: 

1) części Parku oznaczonej jako „obszar nr 1”. Przebieg granicy „obszaru nr 1” określa mapa 

stanowiąca załącznik  nr 3 do uchwały oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy 

„obszaru nr 1” stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

2) realizacji przedsięwzięć związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, dla których sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

(-) Zofia Szalczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 6103
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