
UCHWAŁA NR XXV/231/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru 
chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Gorzowska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 55 ze zm.) 

RADA GMINY KŁODAWA 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadniam projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego 
krajobrazu o nazwie Puszcza Gorzowska, pod warunkiem przebiegu południowej granicy obszaru chronionego 
krajobrazu, na terenie gminy Kłodawa, wzdłuż granicy działek wymienionych w poniższej tabeli. Tabela nr 1
  

Obręb 
Santocko Mironice Kłodawa Wojcieszyce Łośno Lp. 

nr działek 
1 771 56/3 1167/1 1/3 554 
2 770/2 61 1167/2 214 542/2 
3 766 60 1190/9 574  
4 764/2 59 1203 575  
5 762/3 51/13 1202 573  
6 736 51/11 1204 572  
7 735 51/10 1200 594  
8 745 55/6 1198 680/3  
9 743 55/5 1197 547  
10 742 371 1196 623/2  
11 741 53/7 1195 636  
12 740 53/6 1194 657  
13 739  1193 654  
14 738  1204 656  
15 737/3     
16 190/1     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) następuje w drodze uchwały sejmiku
województwa.

Projekt takiej uchwały, w myśl art. 23 ust. 3 tej samej ustawy, wymaga uzgodnienia m.in. z właściwą
terytorialnie radą gminy.

Analizując przekazany projekt uchwały stwierdzono, że należy ją uzgodnić pod warunkiem zmiany
przebiegu południowej granicy obszaru chronionego krajobrazu, w taki sposób by teren obszaru
chronionego krajobrazu „Puszcza Gorzowska” nie obejmował obszarów określonych w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rolne miejscowości
Santocko, Mironice, Kłodawa, Wojcieszyce i Łośno, a ta granica biegła głównie wzdłuż granic terenów
leśnych.

Mając na uwadze powyższe wskazane jest podjęcie uchwały zgodnie z przesłanym projektem, ale po
uwzględnieniu zaproponowanej zmianie przebiegu południowej granicy obszaru chronionego krajobrazu.
Przyjęcie takiej uchwały w dalszym ciągu umożliwi skuteczne kształtowanie polityki ekologicznej
i racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi. Zmiana przebiegu południowej granicy obszaru
chronionego krajobrazu nie naruszy właściwej ochrony wyróżniających się krajobrazów o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych, jak również kształtowania i ochrony
krajobrazów priorytetowych.
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