Rozporządzenie Nr 5/05
Wojewody Pomorskiego
z dnia 24 marca 2005 roku
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 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) zarządza się, co następuje:
§1
1. W odniesieniu do obszarów chronionego krajobrazu, wyznaczonych na terenie
województwa pomorskiego, określa się nazwy, położenie, obszar, sprawującego nadzór oraz
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, jak w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
§2
1. Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w zał. Nr 1 do niniejszego
rozporządzenia w poz. od 1 do 43 , wprowadza się następujące zakazy , z zastrzeżeniem ust.3
i4:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
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 i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8) lokalizowania 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;
2. Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w zał. Nr 1 do niniejszego
rozporządzenia w poz. 7, 8, 20, 28, 39, 40, wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów
budowlanych, z zastrzeżeniem ust.3 i 4 :
1) w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych ,
2) w pasie technicznym brzegu morskiego;
3. Zakazy wymienione w ust.1 pkt.8 oraz w ust.2 pkt. 1 i 2 nie dotyczą działek budowlanych
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4. Zakazy wymienione w ust.1 pkt.8 oraz w ust.2 pkt. 2 nie dotyczą :
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ( lub w równorzędnych
dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej i
usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów
zgodnie z linią występującą na przylegających działkach,
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegu,
3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani,
- jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej
inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz.
§3
W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem tracą moc przepisy następujących
aktów prawnych :
1. Rozporządzenie Nr 10/98 Wojewody Słupskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie
dostosowania uchwały Nr X/42/81 WRN w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. dot. utworzenia
Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz obszarów krajobrazu chronionego do wymagań
ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 19,
poz. 82),
2. Rozporządzenie Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia
22 obszarów krajobrazu chronionego w woj. bydgoskim (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1991r.
Nr 17, poz. 127, i z 1995r. Nr 10, poz. 102),

3. Rozporządzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich
otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń ( Dz. Urz. Woj.
Gdańskiego z 1994r. Nr 27, poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz.294),
4. Uchwała WRN w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków
krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie woj. elbląskiego ( Dz. Urz.
Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60 i z 1997 r. Nr 7, poz. 43),
§4
1.Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jego tekstu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
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