Uchwała Nr XXXVIII/582/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie wniosku o zmianę regulacji prawnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
Na podstawie art. 244 i art. 247 w zw. z art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2022 r., poz. 916) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wniosek o zmianę regulacji prawnych dotyczący Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej poprzez zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu dla działki (...) uznaje się
za niezasadny z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Bernadeta Hordejuk

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/582/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31.05.2022 r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U z 2022 r., poz. 916) zmniejszenie obszaru
chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Jeziora Łutynówko objęte jest ochroną na podstawie Uchwały Nr XXX/669/17 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej. Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 8 uchwały na jego terenie obowiązuje zakaz budowania
nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy
normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej lub rybackiej.
Z uwagi na pełnione funkcje obszar chronionego krajobrazu powinien być traktowany kompleksowo.
Doraźne modyfikacje i dopasowanie do potrzeb konkretnych inwestycji przepisów regulujących
funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu, jak i innych form ochrony przyrody, mogłoby zachwiać
ich spójnością krajobrazową i przyrodniczą, szczególnie mając na uwadze niski udział wód
powierzchniowych w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, wynoszący
zaledwie kilka procent całej jego powierzchni.
Kształtowanie ochrony przyrody w interesie określonych osób naruszałoby art. 5 i art. 32 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej bowiem byłoby niczym innym jak tworzeniem normy prawa miejscowego
w oparciu o indywidualne potrzeby.
W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do podjęcia ewentualnej uchwały o zmniejszeniu obszaru
chronionego krajobrazu o nieruchomość objętą wnioskiem z dnia 05.05.2022 r.

