Projekt
z dnia 19 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na likwidacji
istniejącej linii energetycznej napowietrznej SN15kV i budowie linii energetycznej kablowej planowanej
do realizacji na terenie objętym formami ochrony przyrody, zlokalizowanymi na nieruchomościach
o numerach ewidencyjnych 3009/1, 3010/1 i 3013/1 w obrębie Lipinki, gmina Warlubie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 ) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 w związku
z art. 6 ust.1 pkt 6, art. 40 ust. 1 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ) Rada Gminy Warlubie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie występujących użytków
ekologicznych wyznaczonych Rozporządzeniem nr 323 Wojewody Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 1995 roku
w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego oraz od
zakazów obowiązujących na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina rzeki Sobińska Struga”
wprowadzonych Rozporządzeniem Nr 14/97 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 1997 roku w sprawie
uznania za zespół przyrodniczo- krajobrazowy, na terenie województwa bydgoskiego.
2. Odstępstwa od zakazów uzgadnia się w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego,
polegającej na rozbiórce istniejącej linii energetycznej napowietrznej i budowie linii energetycznej kablowej
SN 15kV, zlokalizowanej na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 3009/1, 3010/1 i 3013/1 obręb
Lipinki, gmina Warlubie.
3. Podczas realizacji inwestycji celu publicznego znosi się następujące zakazy:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych
potrzebami ochrony użytku ekologicznego oraz wykonywania zadań wynikających z prowadzenia
gospodarki leśnej po uzgodnieniu z wojewódzkim Konserwatorem przyrody;
2) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk
zwierzęcych, gniazd ptasich oraz wybierania jaj; zakaz nie dotyczy polowania w okresie od 16 sierpnia do
1 marca następnego roku;
3) niszczenia gleby i zmiany sposobu jej użytkowania;
4) zakłócania ciszy;
5) umieszczania na obszarze użytku ekologicznego tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa;
6) ruch pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem pojazdów właścicieli i użytkowników, w zarządzie
których pozostaje obszar użytku ekologicznego oraz służb ochrony przyrody;
7) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
8) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby.
§ 2. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów określonych w § 1 pod warunkiem zachowania następujących
zasad realizacji inwestycji:
1) prace ziemne na terenie objętym formami ochrony przyrody wskazanymi w § 1 oraz w sąsiedztwie drzew,
zostaną wykonane ręcznie lub metodami bezwykopowymi, szczególnie w przypadku budowy instalacji
podziemnych,
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2) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia korzeni, ich odcięcie zostanie wykonane ostrymi
narzędziami, aby zminimalizować wielkość uszkodzeń,
3) parkowanie pojazdów, maszyn i urządzeń oraz składowanie materiałów wykorzystywanych podczas
budowy będzie odbywać się poza terenem objętym formami ochrony przyrody;
4) zaplecze socjalne budowy zostanie zlokalizowane poza terenem objętym formami ochrony przyrody;
5) o rozpoczęciu i zakończeniu prac należy powiadomić Wójta Gminy Warlubie.
§ 3. Lokalizację form ochrony przyrody, na których terenie przewidziano realizację inwestycji przedstawia
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Id: 5FE28436-92D7-4130-9646-1CBC30F05B1A. Projekt

Strona 2

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Warlubie
z dnia 27 lutego 2020 r.
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Uzasadnienie
Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Wergon Sp.z.o.o. Lipniki, ul Jaśminowa 5, 86-005 Białe Błota,
złożyło wniosek w sprawie uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
likwidacji istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15kV i budowie linii energetycznej
kablowej SN15kV relacji: GPZ Żur-Jeżewo, na odcinku Osie - Lipinki, planowanej do wykonania
w lokalizacji objętej formami ochrony przyrody, występującymi na terenie gminy Warlubie.
Wniosek został przekazany według kompetencji do Rady Gminy Warlubie przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem znak: WST.612.1.491.2019. KMR z dnia 4 lutego 2020 roku.
Sprawa dotyczy lokalizacji planowanej inwestycji w obszarze występowania użytków ekologicznych oraz
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina rzeki Sobińska Struga”, którą zaprojektowano na
nieruchomościach o numerach ewidencyjnych nr 3009/1, 3010/1 i 3013/1 w obrębie Lipinki, gmina
Warlubie.
Po przeprowadzeniu analizy wniosku z załącznikami ustalono, że powyżej wymienione formy ochrony
przyrody zostały wyznaczone Rozporządzeniem nr 323 Wojewody Bydgoskiego z dnia 29 grudnia
1995 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego
oraz Rozporządzeniem Nr 14/97 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 1997 roku w sprawie uznania
za zespół przyrodniczo-krajobrazowy, na terenie województwa bydgoskiego.
Jednak w obecnym stanie prawnym na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie
niektórych ustaw w związku zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie ( art. 21 pkt.) radzie gminy w miejsce wojewody, powierzono ustanowienie lub zniesienie
form ochrony przyrody takich jak: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne
i zespoły przyrodniczo- krajobrazowe.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakazy ustanowione
w stosunku do powyżej wymienionych form ochrony przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu
publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym
daną formę ochrony przyrody.
Na mocy art. 44 ust. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
organem uzgadniającym w tym zakresie jest Rada Gminy Warlubie.
Niniejsze uzgodnienie w zakresie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do form ochrony
przyrody w związku z brakiem rozwiązań alternatywnych umożliwi realizację inwestycji celu publicznego
polegającej na likwidacji istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15kV oraz budowie linii
energetycznej kablowej SN15kV relacji: GPZ Żur – Jeżewo, na odcinku Osie-Lipinki.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak
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