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UCHWAŁA NR 260/XXIV/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 25 lipca 2016 r.
o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 486) i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), § 22 ust. 1 Regulaminu pracy Sejmiku Województwa
Pomorskiego oraz § 2 uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z
wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr 145/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 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. 122 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”.
2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na podstawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004
r. - gdzie dopuszcza się modernizację istniejącego zainwestowania (rozbiórkę, odbudowę, nadbudowę
poddasza użytkowego, przebudowę) w celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów
estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem niezwiększania powierzchni zabudowy, a także nie
przybliżania zabudowy do brzegów wód”,
b) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych służących celom parku
krajobrazowego”,
c) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
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„2a. Zakaz o którym mowa w § 3 pkt 3 dotyczy zadrzewień śródpolnych o charakterze pasmowym,
pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie
odróżniających się w krajobrazie”,
„2b. Zakaz o którym mowa w § 3 pkt 12 nie dotyczy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)”,
d) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zakaz o którym mowa w § 3 pkt 13 nie dotyczy:
1) używania łodzi o napędzie elektrycznym o mocy do 5 KM, z wyłączeniem jezior lobeliowych (Jez.
Głęboczko, Jez. Długie, Jez. Wielkie Oczko – gmina Kościerzyna),
2) prowadzenia prac badawczo-naukowych przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.),
3) zapewnienia bezpieczeństwa uprawiającym sporty żeglarskie w formach zorganizowanych (szkółki,
kluby, regaty),
4) właścicieli i zarządców gruntów rolnych i leśnych na wyspach Ostrów Wielki, Ostrów Mały i Glonek”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
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