
           

 

UCHWAŁA Nr XLII/514/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 24 kwietnia 2014 r.                                

 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379) w związku z art. 16  
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628 
i poz.842) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 

      § 1. Uzgadnia się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
   
     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego doprecyzowuje przebieg 
granic i otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego. Uzgodnienie projektu uchwały,  
a w konsekwencji jej podjęcie przyniesie pozytywne następstwa w postaci pogłębienia zaufania 
obywateli do administracji na skutek pewności czy dana nieruchomość objęta jest formą ochrony 
przyrody jaką jest park krajobrazowy. 

Innym pozytywnym następstwem uzgodnienia w/w projektu będzie dostosowanie 
uregulowań odnoszących się do Drawskiego Parku Krajobrazowego do przepisów ustawowych, 
w szczególności dostosowania zakazów i celów ochrony do uwarunkowań Parku. 

Projekt uchwały realizuje ponadto ideę zrównowaŜonego rozwoju – zabezpiecza wartości 
objęte ochroną, tak by pozostały one w stanie niepogorszonym, a jednocześnie dostępne równieŜ 
dla przyszłych pokoleń, a ponadto umoŜliwia racjonalne gospodarowanie posiadanymi 
zasobami, równieŜ przez rozwój turystyki. 

Zapisy projektów uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego poddano 
konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami gospodarującymi lub nadzorującymi tereny  
z obszaru parku i jego otuliny w tym: wójtami, burmistrzami, prezydentami gmin, starostami 
powiatów, nadleśniczymi i przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Szczecinku, Wojewodą Zachodniopomorskim, Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, społecznym zespołem na rzecz Drawskiego Parku Krajobrazowego, 
Radą Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. 

Projekt ten podlega równieŜ uzgodnieniom z właściwymi miejscowo radami gmin  
i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska na podstawie art. 16 ust.4 ustawy o ochronie 
przyrody. 

W związku z powyŜszym, uwaŜa się za stosowne pozytywne uzgodnienie projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku 
Krajobrazowego,  gdyŜ stwarza to szanse skutecznej ochrony parku. 
 


