
ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2009 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2009 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,  

poz. 880, z 2000 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,  

poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 12 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1376 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy zbiorników antropogenicznych 

o powierzchni do 1 ha, cieków wodnych stanowiących budowle i urządzenia melioracyjne, terenów przeznaczonych 

pod zabudowę, dla których szerokość strefy zakazu zabudowy wyznacza się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, przypadków budowy obiektów budowlanych, gdy w wyznaczonej strefie znajduje się zespół 

istniejącej zabudowy, które mają uzupełniać, bądź do których będą przylegać nowo planowane obiekty.”; 

2) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Zakaz wymieniony w § 3, ust. 1 pkt 4 nie dotyczy wydobywania 

piasku i żwiru z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nie przekraczającym 20 tys. m
3
 rocznie. Eksploatacja ta nie może 

powodować zmian stosunków wodnych i zagrożeń dla chronionych ekosystemów, a brak negatywnego 

oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko.” 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Rafał Bruski 

 

 


