
Uchwała 1 nr 237/17 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 2 

z dnia 21 listopada 2017 r. 
 

zmieniaj ąca rozporz ądzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Kro śnicko – 
Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.3) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 
Krośnicko - Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2453 
oraz z 2013 r. poz. 2486), w § 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
 
„8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)  

– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.”. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Wiceprzewodnicz ąca Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
Bożenna Pacholczak  

 

                                                
1 Uchwała jest właściwym rodzajem aktu na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., w brzmieniu nadanym 

art. 21 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji 
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. poz. 753 i 826, z 2011 r. poz. 1707 oraz z 2016 r. poz. 2260) 
od dnia 1 sierpnia 2009 r.  

2 Sejmik Województwa Mazowieckiego jest organem właściwym na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, w brzmieniu nadanym art. 21 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw  
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. poz. 753 i 826, z 2011 
r. poz. 1707 oraz z 2016 r. poz. 2260) od dnia 1 sierpnia 2009 r.   

3  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 
132, 1074, 1566 i 1595. 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.) wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje 
w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, 
sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy 
właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród 
zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Projekty uchwały 
sejmiku województwa, o których mowa powyżej, wymagają uzgodnienia z właściwą 
miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Krośnicko-Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony został 
rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 
Krośnicko - Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91 poz. 
2453, z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Obszar ten obejmuje tereny chronione ze 
względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 
względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,  
a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. 

We wrześniu 2015 r. znowelizowana została ustawa o ochronie przyrody  
m.in. w zakresie zapisów dotyczących zakazów mogących obowiązywać w parkach 
krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu wskazując, że zakaz budowania 
nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: linii brzegów rzek, jezior  
i innych naturalnych zbiorników wodnych, nie dotyczy „sztucznych” zbiorników wodnych 
nieusytuowanych na wodach płynących, ani rozbudowy istniejących obiektów budowlanych. 
Również w ustawie o ochronie przyrody dodany został art. 24 ust. 4, o brzmieniu: „Uchwała, 
o której mowa w art. 23 ust. 2 może określać odległości mniejsze niż określone w ust. 1 pkt 8 
i 9, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie zagospodarowania  
i użytkowania terenu.” 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) powołując się  
na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia 27 września 2013 r. 
odmawiał uzgodnienia uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniających 
rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego, dotyczące parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu. Według GDOŚ rozporządzenia wojewodów w sprawie ww. form 
ochrony przyrody powinny zostać zastąpione odpowiednimi uchwałami sejmików 
województw, a nie być nowelizowane (zmieniane). 

Przełom w negocjacjach nastąpił w sierpniu 2016 r. gdy Regionalni Dyrektorzy 
Ochrony Środowiska zostali poinformowani przez GDOŚ o konieczności podejmowania 
uzgodnień aktów zmieniających rozporządzenia wojewodów dotyczące parków 
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. 

Jednocześnie w listopadzie 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił 
się do marszałków województw o podjęcie czynności legislacyjnych w sprawach związanych 
z parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. 

W związku z powyższym, Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do 
dostosowania ww. rozporządzenia do aktualnych przepisów. W związku z tym, że na terenie 
Krośnicko – Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie znajdują się obszary 
Natura 2000, jak również rzeki o znaczeniu regionalnym, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom samorządów gminnych i mieszkańców, zaproponowano zmniejszenie 
odległości zakazu budowy nowych obiektów budowlanych ze 100 m do 50 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 –  
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z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Projekt przedmiotowej uchwały przedłożono do uzgodnienia Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Radzie Gminy Dzierzgowo, Czernice 
Borowe, Opinogóra Górna, Ciechanów (gmina wiejska), Ciechanów (gmina miejska), Stupsk, 
Grudusk, Regimin. 

Pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Ciechanów przekazał stanowisko 
Rady Gminy Ciechanów pozytywnie opiniujące projekt przedmiotowej uchwały. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Rady Gmin: 
Dzierzgowo, Czernice Borowe, Opinogóra Górna, Stupsk, Grudusk, Regimin oraz Rada 
Miasta Ciechanowa nie zajęły stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu uchwały  
w sprawie Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w określonym 
terminie. W myśl art. 23 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,  
z późn. zm.), niezłożenie przedmiotowego uzgodnienia w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania projektu uchwały jest uważane za uzgodnienie projektu. 

Projekt uchwały przekazano również do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego, która pismem z dnia 10 sierpnia 2017 r. poinformowała o braku uwag 
do przedmiotowego projektu. 

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Nadzór nad aktem sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 


