
UCHWAŁA NR VIII/55/15 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 21 lipca 2015 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.   

 

  
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
), w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.
2
) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny 

Ciechocińskiej.   

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. 

U. z 2014 poz. 379 i poz. 1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 628, poz. 842, Dz.U. 

z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 926, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863, Dz.U. z 2015 r. poz. 222, poz. 774, M.P. 

z 2013 r., poz. 835, M.P. z 2014 r., poz. 958. 



UZASADNIENIE 

 

Pismem znak ŚG-III.7122.50.2015 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego przesłał Radzie Gminy Lipno do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny 

Ciechocińskiej. Po przeanalizowaniu wszystkich zapisów Rada Gminy Lipno stwierdza, że 

przedstawiony projekt uchwały należy zaopiniować negatywnie. 

W uchwale wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko. Wśród przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymienione są między innymi inwestycje celu publicznego 

realizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego takie jak sieci kanalizacyjne o 

całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1km, rurociągi wodociągowe 

magistralne, drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 1 km, urządzenia lub zespoły 

urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 

10 m
3
 na godzinę. Inwestycje te w większości przypadków planowane są na terenach 

niebędących wybitnie wymagającymi ochrony (jak np. pas drogowy, droga o nawierzchni 

nieutwardzonej, tereny już przekształcone, itp.), wobec czego przeprowadzanie procedury 

oceny oddziaływania na środowisko nie zawsze jest konieczne. Pozostawienie 

proponowanego przez Sejmik Województwa zakazu spowoduje często bezzasadne 

przedłużanie procesu inwestycyjnego, zwiększenie jego kosztów poprzez konieczność 

sporządzenia dokumentacji środowiskowej w postaci raportu oddziaływania na środowisko. 

To zaś rodzić może konsekwencje w postaci zmniejszenia ilości inwestycji na terenach 

objętych obszarem chronionego krajobrazu, a w szczególnych przypadkach może dojść do 

odstąpienia od realizacji inwestycji. Ograniczenia wynikające z ochrony przyrody znacząco 

ograniczają rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy. Inwestorzy niechętnie chcą 

inwestować na terenach objętych obszarami chronionymi. Ma to istotny wpływ na kondycję 

finansową  

i rozwój gminy. 

 Uchwała wprowadza też zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 100 m od linii brzegów „innych zbiorników wodnych”, nie definiując tego pojęcia.  

Brak definicji tego pojęcia prowadzić będzie do dowolności interpretacji, a co za tym idzie do 

niejednolitych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.  

 Gmina Lipno widzi potrzebę ochrony środowiska, jednakże nie może się to odbywać 

kosztem społeczności gminnej. W chwili obecnej proponowany Obszar Chronionego 

Krajobrazu Jezioro Skępskie oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej 

zajmowałby ponad 32 procent obszaru gminy. Proponowane obszary wiążą się  

z nałożeniem licznych zakazów i nakazów na właścicieli gruntów, które w tej strefie się 

znajdują, bez żadnej rekompensaty strat, jakie z tego wynikają. 

 W świetle powyższego negatywna opinia Rady Gminy Lipno jest w pełni 

uzasadniona.  

 

  


