
 
 
 

UCHWAŁA NR X/55/2015 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 29 lipca 2015 roku 
 

w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 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 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 
r. poz. 379 i poz. 1072 
2 Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 628 i poz. 842, z 2014 r. poz. 
805, 850, 1002, 18631101 oraz 1863, z 2015 r. poz. 222 



 

UZADANIENIE: 

 

Pismem znak ŚG-III.7122.41.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 
2015 r.) zwrócono się do Rady Miejskiej w Lipnie o zaopiniowanie projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Jezioro Skępskie. Konieczność wyrażenia opinii przez Radę Miejską w Lipnie 
wynika z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), zgodnie z którym zmiana granic obszaru chronionego 
krajobrazu następuje na drodze uchwały sejmiku województwa po zaopiniowaniu przez 
właściwe miejscowo rady gmin. 

Przesłany do zaopiniowania projekt uchwały zawiera w treści katalog zakazów, które 
w istotny sposób ograniczają możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego terenów 
zlokalizowanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu  Jezioro Skępskie. 

Zastrzeżenia w przedłożonej do zaopiniowania uchwale budzą zapisy § 5 ust. 4) 
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem praz 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub  
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych oraz ust. 7) 
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 wolnej, leśnej lub rybackiej.  

W związku z tym, że projekt uchwały nie uwzględnia odstępstw od powyższych 
zakazów, istnieje zasadna obawa, że w przyszłości nie będzie możliwe realizowanie 
inwestycji, mających istotne znaczenie dla rozwoju Miasta Lipna, w tym planowanej przy 
drodze krajowej nr 10 specjalnej strefy przemysłowej.  

Ponadto zakaz budowy w odległości 100 m od zbiorników wodnych jest ogólny i 
sugeruje, iż niemożliwe będzie lokalizowanie obiektów budowlanych (w tym mieszkalnych, 
rekreacyjnych, gospodarczych itp.) w pobliżu stawów lub innych, niewielkich zbiorników 
wodnych. Tego typu działanie stanowi naruszenie prawa własności właścicieli nieruchomości 
położonych w pobliżu tych zbiorników wodnych. Spotkałoby się to z pewnością z 
negatywnym odbiorem społecznym i protestami mieszkańców oraz podmiotów 
gospodarczych. W przypadku pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Lipnie wobec 
omawianego projektu uchwały, mogłoby zostać podważone zaufanie lokalnej społeczności do 
organu stanowiącego, reprezentującego interesy społeczne. 

Mając na uwadze brak jakichkolwiek odstępstw oraz zbyt ogólnikową treść zakazów 
oraz sprzeczność uchwały z interesem społecznym lokalnej społeczności, Rada Miejska w 
Lipnie negatywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie. 


