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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt 
uchwały z dnia 12.05.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Przedmiotem uchwały jest uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, przyjętego przez Zarząd Województwa 
Opolskiego uchwałą nr 3687/2017 w dniu 24 kwietnia 2017r.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.):

2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 
województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia 
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru 
chronionego krajobrazu łub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 
ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego 
krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu 
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i 
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z 
właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska.

W nawiązaniu do powyższego, pismem złożonym w dniu 25.04.2017r. do tut urzędu, 
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska działający z upoważnienia Marszałka 
Województwa Opolskiego przedłożył do uzgodnienia projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu przyjęty przez Zarząd 
Województwa Opolskiego uchwałą nr 3687/2017 w dniu 24 kwietnia 2017r, w którym 
zaproponowano wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującej uchwały nr XX/228/2016 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016r (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017r., 
poz. 414) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

W/w projekcie zaproponowano dodatkowe odstępstwa od obowiązującego zakazu na terenie 
obszarów chronionego krajobrazu, jakim jest: zakaz budowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych



zbiorników wodnych, za wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej lub rybackiej; tj. w § 3 ust. 2 po pkt 4 dodaje się:

5) uzupełnienia zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości budynków od
linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych ustalonej w 
odniesieniu do budynku występującego na działce budowlanej bezpośrednio 
przylegającej; V !

6) kontynuacji zabudowy zwartej -  w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz . U. z 2015r. poz. 909 z późn. zm.), pod warunkiem 
nie zmniejszania odległości budynków od linii brzegów rzek, jezior i innych 
naturalnych zbiorników wodnych ustalonej w odniesieniu do budynku występującego 
na działce budowlanej bezpośrednio przylegającej;

7) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów budowlanych w 
granicach zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu art. 2 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), pod warunkiem nie zmniejszania 
dotychczasowej odległości budynków od linii brzegów rzek, jezior i innych 
naturalnych zbiorników wodnych na tej działce, gdy działki bezpośrednio 
przylegające są niezabudowane;

8) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów 
budowlanych w granicach zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu 
art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), pod warunkiem nie 
zmniejszania dotychczasowej odległości budynków od linii brzegów rzek, jezior i 
innych naturalnych zbiorników wodnych, w stosunku do działki bezpośrednio 
przylegającej, gdy istniejące budynki na tej działce położone są w odległości 
mniejszej od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych niż 
na działce przewidzianej do realizacji inwestycji”.

Powyższy katalog zmian został wypracowany przez grupę roboczą ds. obszarów chronionych, 
w której uczestniczyli zainteresowani przedstawiciele gmin oraz Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu, ze względu na potrzeby zgłaszane w tym względzie przez 
samorządy gminne i mieszkańców województwa.
W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian Marszałek Województwa Opolskiego informuje, 
że wprowadzone zmiany pozwolą na sprawny przebieg procedury lokalizacyjnej dla 
zabudowy mieszkaniowej w lukach oraz na jej kontynuację na terenach zwartej zabudowy 
czy na działkach już zabudowanych, gdzie brak jest istotnych warunków przyrodniczych. 
Dodatkowe wprowadzane odstępstwa od zakazów nie naruszają właściwej ochrony 
niewyróżniających się krajobrazów o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze 
względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Odnosząc się do powyższego, przeprowadzona przez tut organ analiza proponowanych zmian 
do Uchwały nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2017r., poz. 414) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, 
przedłożona do uzgodnienia w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu przyjętym przez Zarząd Województwa 
Opolskiego uchwałą nr 3687/2017 w dniu 24 kwietnia 2017r wykazała, że zmiany te 
korzystnie wpłyną na możliwości lokalizacyjne na terenach ochronionego krajobrazu, nie 
naruszając ich ochrony.



/

Zatem, w ocenie tut. organu przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu przyjętego przez Zarząd Województwa 
Opolskiego uchwałą nr 3687/2017 w dniu 24 kwietnia 2017r. można uzgodnić.
Równocześnie informuję, że myśl zapisów art. 23 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) brak przedstawienia 
stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały przez właściwą 
miejscową radę gminy, jest uważane za uzgodnienie projektu.
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3687/2017 w dniu 
24 kwietnia 2017 r został przedłożony do uzgodnienia dnia 25.04.2017r.

W załączeniu:
1. Projekt z dnia 12 maja 2017r Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu.

2. Wniosek Nr DOŚ-V.7122.1.2017.AT z dnia 24.04.2017 Departamentu Ochrony
Środowiska Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wraz z załączonym 
projekem Zarządu Województwa -  Uchwała NR /2017 Sejmiku Woj ewództwa
Opolskiego z dnia 2017r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3687/2017 w dniu 24 
kwietnia 2017r wraz uzasadnieniem.

3. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XX/228/2016 w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017r., poz. 414).

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.



Projekt

z dnia 12 maja 2017 r. 
Zatwierdzony przez....

£ c tiś  U*. j,/Ou

formalno-priwnym

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dn ia ....................2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 132) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uzgadnia się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3687/2017 w dniu 24 kwietnia 2017r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: C1987DC8-7E8F-44A0-A3EC-EBC8941E3AEC. Projekt Strona 1



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

DOŚ-V.7122.1.2017. AT Opole, dnia 24 kwietnia 2017 roku

Burmistrzowie, 
Wójtowie 
wg rozdzielnika

Mając na względzie potrzeby zgłaszane przez samorządy gminne i mieszkańców 
województwa, a przy tym zachowanie zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionego 
krajobrazu, w sprawach dotyczących ograniczenia zakazu lokalizowania nowych obiektów 
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, dokonano weryfikacji dotychczasowego systemu 
zakazów i zaproponowano wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującej uchwały nr 
XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 
z 2017 r., poz. 414) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Kierując się konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, 
a także mając na uwadze konkretne przypadki ograniczenia prawa własności bez uzasadnionej 
potrzeby (zakaz budowania nowych obiektów budowlanych na terenach zwartej zabudowy 
mieszkalnej bez znaczących walorów przyrodniczych i na terenach nie pełniących funkcji 
korytarza ekologicznego) w niniejszej zmianie do uchwały zaproponowano dodatkowe 
odstępstwa od obowiązującego zakazu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia. 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), proszę o uzgodnienie projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów.-chronionego krajobrazu 
przyjętego przez Zarzad Woiewództwa Ooolskieeo uchwała nr 3687/2017 w dniu 24 kwietnia 
2‘ 017T

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Manfred Grabelus

W załączeniu:
1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

aa.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO | DEPARTAM ENT O CHRONY ŚR ODOW ISKA
ul. Hallera 9,45-867 Opole, tel.: +48 77 4429 310, fax.: +48 77 4429 310, email: dos@opolskle.pl

www.opolskie.pl
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-PROJEKT-
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

UCHWAŁA NR /2017 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 2017 r.

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 
z 2016 poz. 486) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. 
(Dz.Urz.Woj.Op. z 2017 r., poz. 414) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, wprowadza się 
zmianę polegającą na tym, że w § 3 ust. 2 po pkt 4 dodaje się:

5) uzupełnienia zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości budynków od linii brzegów 
rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych ustalonej w odniesieniu do budynku 
występującego na działce budowlanej bezpośrednio przylegającej;

6) kontynuacji zabudowy zwartej - w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.), pod warunkiem nie zmniejszania odległości 
budynków od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych ustalonej w 
odniesieniu do budynku występującego na działce budowlanej bezpośrednio przylegającej,

7) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów budowlanych w granicach 
zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. 
zm.), pod warunkiem nie zmniejszenia dotychczasowej odległości budynków od linii brzegów 
rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych na tej działce, gdy działki bezpośrednio 
przylegające są niezabudowane,

8) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych 
w granicach zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.), pod warunkiem nie zmniejszenia dotychczasowej odległości budynków 
od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, w stosunku do działki 
bezpośrednio przylegającej, gdy istniejące budynki, na tej działce położone są w odległości 
mniejszej od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych niż na działce 
przewidzianej do realizacji inwestycji.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE:

1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy przyjęcia uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w 

województwie opolskim.

2. Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j, Dz.U. z 2016 r. poz. 

2134 z późn. zm.), który stanowi: „Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w 
drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, 
sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe 
dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów 
wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony."

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa
Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia, zmiany granic lub likwidacji 

obszaru chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia przez właściwe miejscowo rady gmin oraz 
uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zgodnie z powszechnie 
obowiązującą wykładnią prawa, procesowi uzgadniania podlegają także projekty uchwał wydawane 
w celu zmiany zakazów obowiązujących w granicach tych form ochrony przyrody. Taka interpretacja 
znajduje swoje uzasadnienie w treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r. 
(sygn. akt Kp 2/09), gdzie wskazano zgodność obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, regulujących funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu z 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Mając na względzie potrzeby zgłaszane przez samorządy gminne i mieszkańców województwa, a 

przy tym zachowanie zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionego krajobrazu, w sprawach 
dotyczących ograniczenia zakazu lokalizowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 
100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 
oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, dokonano 
weryfikacji dotychczasowego systemu zakazów i zaproponowano wprowadzenie zmian do obecnie 
obowiązującej uchwały nrXX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r., poz. 
414) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. W tym celu odbyły się spotkania grupy roboczej 
ds. obszarów chronionych, w których uczestniczyli przedstawiciele najbardziej zainteresowanych 
zmianami gmin oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Grupa robocza 
wypracowała propozycję zmian zapisów w stosunku do obecnie obowiązujących, które 
zaprezentowano w niniejszej uchwale.

Kierując się konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, a 
także mając na uwadze konkretne przypadki ograniczenia prawa własności bez uzasadnionej 
potrzeby (zakaz budowania nowych obiektów budowlanych na terenach zwartej zabudowy 
mieszkalnej bez znaczących walorów przyrodniczych i na terenach nie pełniących funkcji korytarza 
ekologicznego) w niniejszej zmianie do uchwały zaproponowano dodatkowe odstępstwa od 
obowiązującego zakazu jakim jest: zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, za 
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służącyęh prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej; tj. „w § 3 ust. 2 po pkt 4 dodaje się:
5) uzupełnienia zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości budynków od linii brzegów 

rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych ustalonej w odniesieniu do budynku 
występującego na działce budowlanej bezpośrednio przylegającej;

6) kontynuacji zabudowy zwartej - w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.), pod warunkiem nie zmniejszania odległości



budynków od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych ustalonej w 
odniesieniu do budynku występującego na działce budowlanej bezpośrednio przylegającej,

7) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów budowlanych w granicach 
zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. 
zm.), pod warunkiem nie zmniejszenia dotychczasowej odległości budynków od linii brzegów 
rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych na tej działce, gdy działki bezpośrednio 
przylegające są niezabudowane,

8) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych 
w granicach zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.), pod warunkiem nie zmniejszenia dotychczasowej odległości budynków 
od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, w stosunku do działki 
bezpośrednio przylegającej, gdy istniejące budynki na tej działce położone są w odległości 
mniejszej od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych niż na działce 
przewidzianej do realizacji inwestycji".

W trakcie spotkań zespołu roboczego rozważano także możliwość ograniczenia zakazu 
budowania nowych obiektów budowlanych do pasa o szerokości 50 m lub mniejszego. Jednakże 
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu przedstawili negatywne 
stanowisko w tej sprawie uzasadniając to zróżnicowanymi warunkami przyrodniczymi rzek w 
województwie i niemożliwością jednolitego potraktowania wszystkich obszarów chronionego 
krajobrazu. A w związku z tym, że zamiany uchwały sejmiku muszą być uzgodnione z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu i z uwagi na oczekujących na zmiany mieszkańców 
województwa, Zarząd nie wprowadził zmian, które nie byłyby w nowym kształcie zaakceptowane 
przez ten organ i spowodowałyby odrzucenie korekty do uchwały. Natomiast wydzielenie przez 
Zarząd Województwa Opolskiego odcinków rzek czy części zbiorników wodnych, gdzie pas ten 
mógłby być zmniejszony wymagałby wielu miesięcy prac i generowałby ogromne koszty na analizy 
przyrodnicze przy skali prawie 1/5 powierzchni województwa, którą zajmują obszary chronionego 
krajobrazu. Dużo łatwiej i efektywniej mogą ten proces przeprowadzić samorządy gminne w 
ramach planowania przestrzennego, zwłaszcza, że nie wszędzie występują związane z tym 
problemy.

Uznaje się, iż wprowadzone zmiany pozwolą właściwie dopasować system obowiązujących 
zakazów w stosunku do indywidualnych uwarunkowań oraz działalności człowieka na terenie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim. W szczególności pozwolą na sprawny 
przebieg procedury lokalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej w lukach oraz na jej kontynuację na 
terenach zwartej zabudowy czy na działkach już zabudowanych, gdzie brak jest istotnych walorów 
przyrodniczych.

Rozwiązanie to umożliwi racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi, w kontekście m.in. 
katalogu obowiązujących zakazów oraz odstępstw od tych zakazów obowiązujących na terenie 
obszaru chronionego krajobrazu. Przyjęte w niniejszym projekcie uchwały dodatkowe odstępstwa 
od zakazów nie naruszą właściwej ochrony wyróżniających się krajobrazów o zróżnicowanych 
ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 
turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
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OBWIESZCZENIE
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XX/228/2016 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2017).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4, § 5, i § 6 uchwały nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2017), które stanowią:

- „§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego”,

- „§ 5. Traci moc rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu”,

- „§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”;

2) § 2 i § 3 uchwały nr XXII/255/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 2593), które stanowią:

- „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego”,

- „§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku 

Norbert Krajczy
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Załącznik 
do obwieszczenia 

Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/228/2016 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 486) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1651 z późn. zm.) po uzgodnieniu z właściwymi Radami Gmin oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Opolu, Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyznacza się poniższe obszary chronionego krajobrazu, zwane dalej obszarami, które obejmują 
wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 
zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych 
w następującym układzie przestrzennym województwa opolskiego:

1) „Lasy Stobrawsko-Turawskie” - obszar o powierzchni 119 061,7 ha, położony w gminach: Chrząstowice, 
Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Lubsza, Łubniany, 
Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie 
i Zębowice;

2) „Bory Niemodlińskie” - obszar o powierzchni 49 170,5 ha, położony w gminach: Biała, Dąbrowa, 
Grodków, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, 
Strzeleczki i Tułowice;

3) „Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu” - obszar o powierzchni 13 389,2 ha, położony 
w gminach: Nysa, Otmuchów i Paczków;

4) „Łęg Zdzieszowicki” - obszar o powierzchni 609,4 ha, położony w gminach: Reńska Wieś i Zdzieszowice;

5) „Las Głubczycki” - obszar o powierzchni 1 703,9 ha, położony w gminie Głubczyce;

6) „Wronin - Maciowakrze” - obszar o powierzchni 3 989,6 ha, położony w gminach: Baborów, Cisek, 
Pawłowiczki i Polska Cerekiew;

7) „Mokre - Lewice” - obszar o powierzchni 7 689,9 ha, położony w gminach: Branice i Głubczyce.

2. Położenie obszarów chronionego krajobrazu w województwie, o których mowa w ust. 1, określa mapa 
w skali 1 : 150 000 - załącznik nr 1 do uchwały.

3. Szczegółowy przebieg granic obszarów chronionego krajobrazu, o których mowa w ust. 1, jest 
przedstawiony w postaci współrzędnych geograficznych punktów załamania granic i załączony do uchwały 
(załącznik nr 2).

4. Nadzór nad obszarami sprawuje Zarząd Województwa Opolskiego.

§ 2. Na terenie obszarów, o których mowa w § 1, ustala się następujące działania:

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do zachowania 
i utrzymywania we właściwym stanie ochrony istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, 
wrzosowisk oraz muraw na piaskowych poprzez min. ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie 
do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni;
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2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie 
(np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne,

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,

d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie nowych założeń 
zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki wiejskie),

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych,

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar,

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, tylko w ramach 
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reżimów wilgotnościowych 
terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno-błotnych i obszarów źródliskowych cieków,

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na przyrodę,

j) prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, nieożywionej 
oraz krajobrazu,

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy zachowującej 
historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości,

m) preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych;

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej,

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac 
związanych z ich utrzymaniem i konserwacją,

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy powierzchniowe,

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym 
źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu.

§ 3.1. W celu zachowania walorów obszarów, o których mowa w § 1 ust. 1, na ich terenie określa 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;

2) ^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 wodno-prawnym, o którym mowa w art. 122 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo Wodne

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej;

l)Zmieniony przez § 1 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXII/255/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XX.228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, 
która weszła w życie dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2593).
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów;

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

2. Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała 
brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych 
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;

2) sztucznych zbiorników wodnych, za wyjątkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego i Turawskiego;

3) siedlisk rolniczych -  w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego;

4) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyjnych.

3. Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie dotyczy:

a) zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia użytkowania gruntów 
rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm 
w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 
udokumentowane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i których dokumentacje zostały 
zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0151 /P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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