
 
UCHWAŁA NR XXVI/226/2017 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 2 lutego 2017 r.  

 
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1))  oraz art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 2134 ze zm.2)) Rada 
Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 

 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
________________________ 
1)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1579 
2)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1936, Dz. U. z 2016 r., poz. 2249, 
poz. 2260, MP z 2016 r., poz. 1018 
 



 
Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 23 ust 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 204 r. o ochronie przyrody 
wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu, likwidacja lub zmiana granic obszarów, a także 
ustalenie zakazów obowiązujących na nich  następuje w drodze uchwały sejmiku 
województwa, po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gminy oraz po uzgodnieniu 
projektu uchwały sejmiku z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

W związku z powyższym, Marszałek Województwa Mazowieckiego wystąpił                        
o wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej 
wprowadzenia zmian na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy                         
i Drzewiczki. 

Wprowadzenie zmian na terenie opisywanego obszaru łagodzi ograniczenia 
wynikające z dotychczasowych treści rozporządzeń. Zmienia odległość sytuowania nowych 
obiektów budowlanych od : 
- linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych; 
- zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych  
ze 100 do 20 m. 
 

 


