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UCHWAŁA NR X/100/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Witnicko – Dębieńskie”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zaopiniowaniu przez Radę Gminy Lubiszyn oraz Radę Miejską
w Witnicy, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się obszar chronionego krajobrazu „Lasy Witnicko – Dębieńskie”, zwany dalej
„Obszarem”, o całkowitej powierzchni 7 655,83 ha, położony na terenie gminy Lubiszyn i Witnica w powiecie
gorzowskim w województwie lubuskim. Wykaz powierzchni Obszaru z podziałem administracyjnym określa
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Opis przebiegu granicy Obszaru określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Położenie Obszaru i jego granice oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych Równiny Gorzowskiej.
§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 z późn. zm.);
3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych,
6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy wydobywania kopalin ze złóż udokumentowanych.
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3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 nie dotyczy:
1) odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy istniejącego obiektu budowlanego;
2) działek, na których znajdują się już obiekty budowlane.
§ 4. Bezpośredni nadzór nad Obszarem sprawuje Zarząd Województwa Lubuskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172 z późn. zm.).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY
SEJMIKU
Czesław Fiedorowicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/100/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Wykaz powierzchni Obszaru z podziałem administracyjnym

Lp.
1.
2.

Podział administracyjny
Powiat
Gmina
Lubiszyn
gorzowski
Witnica
SUMA

Powierzchnia (ha)
5 228,79
2 427,04
7 655,83
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/100/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Opis przebiegu granicy Obszaru
Granica Obszaru biegnie od przecięcia drogi wojewódzkiej nr 130 z drogą gruntową (działka
nr 381 obr. 0001 gm. Witnica) i kieruje się nią w stronę Lubiszyna (dz. nr 746/2 obr. 0014 Lubiszyn),
a następnie na pn. wzdłuż torów kolejowych (dz. nr 746/1 obr. 0014 Lubiszyn) do stacji Ścieszów i dalej
trakcją w kierunku pn. Przy m. Pczelino zmienia kierunek na pn.-zach. i biegnie drogą (dz. nr 594/3, 731,
695 obr. 0001 Staw, gm. Lubiszyn) aż do drogi prowadzącej do m. Staw, gdzie na skrzyżowaniu zmienia
kierunek na pd.-zach. i biegnie drogą (dz. nr 607/1, 742/1, 562, 560/1 obr. 0001 Staw), przecina rzekę Myśla
i dalej biegnie drogą (dz. nr 593/1 obr. 0001 Staw) aż do granicy gminy Lubiszyn (jednocześnie granica
województwa lubuskiego). Zmienia kierunek na pd. i biegnie granicą gminy Lubiszyn. Przebiega po granicy
gminy Witnica. Przed użytkami rolnymi skręca na pd.-wsch. i biegnie ścianą lasu (dz. nr 585 obr
0004 Mościce), następnie skręca w las i biegnie parcelą (dz. nr 584, 583, 571, 577, 576, 575, 574, 573 obr.
0004 Mościce, 559, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 468, 466, 464 obr. 0001 Mosina). Ponownie przecina
rzekę Myśla i biegnie dalej drogą gruntową na wsch. Działką nr 385 obr. 0001 Mosina i dalej drogą
w kierunku Lubiszyna (dz. nr 382 obr. 0001 Mosina) aż do punktu początkowego.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/100/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Mapa obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Witnicko – Dębieńskie”
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