Zapisy do projektu uchwały w sprawie utworzenia Olęderskiego Parku Krajobrazowego

§ 1. Tworzy się Olęderski Park Krajobrazowy , zwany dalej „Parkiem”, obejmujący obszar
o powierzchni …………ha, na terenie gmin: Grodzisk Wielkopolski (….ha), Nowy Tomyśl
(…….ha), Rakoniewice (….ha), Siedlec (…..ha), Zbąszyń (….ha).

§ 2. Przebieg granicy Parku określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały oraz wykaz
współrzędnych punktów załamania granicy Parku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:
1. ochrona i zachowanie wyraźnie wykształconego krajobrazu polodowcowego Sandru
Nowotomyskiego,
2. utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego
krajobrazu,
3. zachowanie walorów kulturowych i historycznych związanych z osadnictwem olęderskim,
4. zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich
siedlisk.
§ 4. 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 2017 r. poz. 1405, poz. 1999 i poz. 1566; z 2018 r. poz. 1089, poz.
810 i poz. 1496);
2. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych
3. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
4. 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;
5. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
6. 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. poz. 1566 i poz. 2180; z 2018 r. poz.
710 i poz. 650);

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

7. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
8. organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
9. używania 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 gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy obowiązujących w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującego w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1. samosiewów drzew i krzewów w wieku do 20 lat, nie stanowiących siedlisk przyrodniczych
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713) na gruntach rolnych,
2. obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały,
3. rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów
budowlanych w miejscu istniejących wcześniej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 nie dotyczy:
1. obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującego w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały,
2. rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowy obiektów
budowlanych w miejscu istniejących wcześniej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 dotyczy naturalnych zbiorników wodnych.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy części Parku obejmującej drogi publiczne.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 nie dotyczy łodzi motorowych i innego sprzętu
motorowego napędzanych silnikami elektrycznymi o mocy do 5 kM.

Ponadto w ustawie o ochronie przyrody znajdują się poniższe odstępstwa od zakazów:

Zakazy, o których mowa w § 4 ust. 1 nie dotyczą:
1. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań
ochronnych;
2. wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
3. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
4. realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „inwestycją celu publicznego”.
5. Zakaz, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie
jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
6. Zakaz, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie
zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 120 ust. 2f.
7. Zakaz, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 9, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jednostek
organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów
żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów wciągu dróg publicznych,
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody
przez Służbę Parku Krajobrazowego.

