
 

            
 

UCHWAŁA Nr  XXVI/274/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 19 lipca 2016 r.                                
 
w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 – Jezioro 
Śmiadowo. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 i poz. 1936 oraz z 2016 r. poz. 422 i poz. 785) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
      § 1. Rada Miejska pozytywnie opiniuje projekt zmiany granic obszaru Natura 2000 – 
„Jezioro Śmiadowo” PLH320042. 
   
     §  2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 
Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. zobowiązało nas do przestrzegania 

prawa obowiązującego we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii, w tym także w zakresie 
ochrony środowiska. Do obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie przyrody została 
wprowadzona nowa forma ochrony – Obszary Natura 2000, ustanawiane na podstawie prawa 
unijnego. Ustanawiane są one na mocy dwóch przepisów (dyrektyw): 

- „Ptasiej” – Dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków – 79/409/EWG, 
- „Siedliskowej” – Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory – 92/43/EWG. 
Na podstawie tych przepisów, w porozumieniu z Komisją Europejską, wyznaczana jest 

sieć obszarów, która ma za zadanie chronić zagrożone wyginięciem i cenne z punktu widzenia 
całej unii gatunki ptaków, zwierząt i roślin, miejsca ich występowania oraz pewne typy siedlisk 
(skupiska roślinne).  

Pismem nr DZP-WP.630.3.2016.CG z dnia 9 czerwca 2016r. (data wpływu 20.06.2016r.) 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o 
zaopiniowanie listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty uwzględniającą korekty 
granic. Kategorie wprowadzanych zmian w obszarach Natura 2000: korekta przebiegu granicy 
(powiększenie/pomniejszenie) tj. np. likwidacja błędów (np. błędy rysownicze, przedmiot 
ochrony poza granicami, przedmiot ochrony nie występował na danym terenie). Zmiana granic 
obszaru jest związana prowadzonymi pracami nad planem zadań ochrony przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska, w tym doprecyzowanie przebiegu granic obszaru do granic 
działek ewidencyjnych. 

Wnoszę o przyjęcie niniejszej uchwały. 
 
 


