
Projekt

UCHWAŁA nr ………………….

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia …………………. 2021 r.

w  sprawie  uzgodnienia  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru

Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o

samorządzie gminnym (tj.  Dz.  U. z 2020 r.,  poz.  713 ze zm.). oraz art.  23 ust.  3

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r,. poz. 55 ze

zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się pozytywnie przedstawiony projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Sejmiku  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  sprawie  Obszaru  Chronionego

Krajobrazu Jezioro Modzerowskie na obszarze gminy Izbica Kujawska, stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.

              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbica Kujawska.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
     Marek Dorabiała

 

 



Uzasadnienie

W  dniu  26  czerwca  2020  r.  jeden  z  właścicieli  działek  rekreacyjnych  za

pośrednictwem  Burmistrza  Izbicy  Kujawskiej  wystąpił  z  wnioskiem  do  Sejmiku

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  o  korektę  strefy  zliberalizowanej  na  terenie

jego działki w miejscowości Długie, który został przekazany zgodnie z kompetencjami

celem rozpatrzenia.

        Pismem znak:  ŚG-VII.7122.09.2021  z  dnia  21.12.2020  r.  (data  wpływu

01.03.2021 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przesłał

Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Jezioro Modzerowskie celem jego uzgodnienia.

        Załączony projekt uchwały zakłada m.in. korektę wykazu obszarów, na których

nie obowiązują zakazy wymienione w § 5 pkt. 3, 7 poprzez wskazanie współrzędnych

punktów załamania granic tych obszarów wraz z ich numerami. 

Korekta  polega  na  rozszerzeniu  obszaru  odstępstwa  od  zakazów,  które

wyłączałyby  budowy nowych  obiektów w odległości  mniejszej  niż  100 metrów od

zbiorników  wodnych  oraz  likwidowania  i  niszczenia  zadrzewień  śródpolnych,

przydrożnych  i  nawodnych,  jeżeli  nie  wynikają  one  z  potrzeby  ochrony

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego

lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Mając na względzie  społeczne oczekiwanie na wprowadzenie nowej uchwały

w  sprawie  Obszaru  Chronionego  Jezioro  Modzerowskie  Rada  Miejska  w  Izbicy

Kujawskiej uznała przyjęcie uchwały uzgadniającej za celowe i zasadne.

  


