RADA MIEJSKA
WŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR YI/45/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny Noteci
Na podstawie art. 241 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. póz. 2096 i póz. 1629 oraz z2019r. póz. 2019 i póz. 730) w zw. z art. 43 i art. 44 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. póz. 1614, póz. 2244 i póz. 2340) oraz
wniosku Stowarzyszenia "Molinia", uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się wniosku w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego części doliny
Noteci.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łabiszynie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 25 marca 2019r. wpłynął do Rady Miejskiej w Łabiszynie wniosek w sprawie utworzenia zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego obejmującego część gruntów doliny rzeki Noteć na odcinku od Obielewa do
Łabiszyna. Wniosek został przekazany do Komisji Skarg, wniosków i petycji. Komisja stwierdziła, że
wniosek jest bezzasadny i z tym samym zaproponowała Radzie jego nieuwzględnienie.
Przedmiotowy wniosek choć stanowi swego rodzaju opracowanie, to w swojej treści zawiera jedynie
ogólnikowe informacje. Zaproponowany zespół przy rodniczo-kraj obrazo wy ma przebiegać przez wiele
nieruchomości stanowiących własność różnych podmiotów, w związku z tym przy jego utworzeniu należy
również brać pod rozwagę interesy takich osób (w tym interesy właścicieli nieruchomości sąsiednich).
Powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż zespół przyrodniczo-kraj obrazo wy obwarowany może być
określonymi zakazami, które w sposób istotny mogą ograniczyć prawo własności do konkretnych
nieruchomości np. poprzez ich zabudowę, w tym zabudowę mieszkaniową, czy też wykorzystywanie na
cele rolnicze. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt II
OSK 1053/10: „W sytuacji, gdy utworzenie zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego głęboko ingeruje
w prawo własności niezbędnym jest szczegółowe wykazanie, iż na danej konkretnej działce znajdują się
szczególnie cenne i wymagające ochrony wartości przyrodnicze. Poprzestanie jedynie na ogólnikowym
stwierdzeniu, iż wartości takie występują na całym obszarze zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego jest
niewystarczające, mając na uwadze to, że przedmiotową uchwałę o ustanowieniu zespołu przyrodniczokrajobrazowego, mają prawo skarżyć do sądu administracyjnego wszyscy właściciele nieruchomości
objętych tą uchwałą". Niestety - jak wyżej wspomniano - przedmiotowy wniosek jedynie ogólnikowo
przedstawia, co ma być przedmiotem ochrony, natomiast w żaden sposób nie uzasadnia, dlaczego ma zostać
utworzony na tej i na tej nieruchomości (działce).
Warto również podnieść, że utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego należy do wyłącznej
kompetencji rady gminy i to ten organ decyduje, czy w ogóle przystępować do podjęcia uchwały w tym
zakresie. Niemniej w związku z tym, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiają
obywatelom oraz wszelkich instytucjom składanie wniosków w trybie art. 241, to Rada Miejska
w Łabiszynie zobowiązana była do jego rozpatrzenia w ramach tej procedury.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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