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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Oddział ds. Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku
Zadanie

Uzgodnienie projektu uchwały sejmiku województwa dotyczącego parku krajobrazowego / obszaru chronionego krajobrazu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 16 ust. 4 / art. 23 ust. 3

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia spraw

1. Wniosek o uzgodnienie projektu uchwały sejmiku województwa dotyczącego parku krajobrazowego / obszaru chronionego krajobrazu.
2. Projekt uchwały zawierający w szczególności:
W przypadku utworzenia parku krajobrazowego / wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu:
• nazwę, obszar i powierzchnię,
• położenie oraz przebieg granicy (także otuliny parku, jeśli została wyznaczona) - w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy – za pomocą współrzędnych XY oraz mapy z naniesioną lokalizacją obszaru,
• szczególne cele ochrony parku krajobrazowego / działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów obszaru chronionego krajobrazu,
• zakazy właściwe dla danego parku lub jego części / obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1 / art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wynikające z potrzeb ochrony,
• nazwę sprawującego nadzór,
• uzasadnienie, ocenę skutków regulacji.
W przypadku likwidacji:
• wskazanie obowiązującego aktu prawa miejscowego,
• określenie powodu likwidacji lub zmniejszenia obszaru (dla parku krajobrazowego - bezpowrotna utrata wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych; dla obszaru chronionego krajobrazu – bezpowrotna utrata wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania
potrzeb związanych z turystyka i wypoczynkiem),
• uzasadnienie, ocenę skutków regulacji.
W przypadku aktualizacji lub zmiany granic:
• wskazanie obowiązującego aktu prawa miejscowego,
• wskazanie zakresu zmian w obowiązującym akcie prawa miejscowego lub jego aktualizacja, w szczególności wskazanie nowego brzmienia dotyczącego nazwy, opisu, położenia i przebiegu granic (w postaci wykazu współrzędnych XY oraz mapy z naniesioną aktualną lokalizacją obszaru pozostającego pod ochroną), sprawującego nadzór i
in. dla obszaru pozostającego pod ochroną,
• wskazanie powodu zmniejszenia parku /obszaru,
• uzasadnienie, ocenę skutków regulacji.
3. Załączniki - dokumentacja umożliwiająca ocenę zasadności wniosku:
• uzasadnienie zawierające ocenę merytoryczną zasadności podejmowanej uchwały;
• dokumentacja stwierdzająca ocenę stanu obszaru, w tym zagrożeń (należy podać wykonawcę i termin wykonania dokumentacji);
• dokumentacja fotograﬁczna dla obszarów projektowanych do wyłączenia z ochrony (zdjęcia kolorowe zapisane na płycie CD/DVD ze wskazaniem terminu wykonania).

Forma załatwienia sprawy

Uzgodnienie w formie postanowienia lub tzw. uzgodnienie milczące wynikające z upływu czasu określonego w ustawie na uzgodnienie projektu uchwały (art. 16 ust. 4a / 23 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel.: 41 34-35-340, fax: 41 34-35-343
e-mail:sekretariat.kielce@rdos.gov.pl

Opłata

Brak

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Uwagi / inne informacje

1. W celu ujednolicenia zawartości merytorycznej, technicznej i redakcyjnej tworzonych aktów prawa dotyczących form ochrony przyrody rekomenduje się stosowanie zasad zawartych w Rekomendacjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwał sejmików województw dotyczących parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Warszawa 2018), wydanych na podstawie art. 45a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; więcej informacji
2. Wnioskodawca obowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Wnioski do pobrania

Wniosek

