
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROZPORZĄDZENIE NR 5/2003 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

 
z dnia 31 lipca 2003  r. 

 
w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

 
 
 
 

 

        Na podstawie art.  13a ust. 6 i  art .  13b ust.  
1 i  ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r.  o 
ochronie przyrody (tekst jednol i ty:  Dz. U. z 2001 r.  
Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
1189, Nr 145, poz. 1623, z  2002 r.   Nr   130,  poz. 
1112   i   z 2003  r.   Nr  80,  poz. 717).  
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 
kwietnia 2002  r.  w sprawie  szczegó łowych zasad   
sporządzania projektu planu ochrony dla  parku 
krajobrazowego (Dz. U. Nr 55, poz. 497) oraz art .  
39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o administracj i  
rządowej w województwie (tekst jednol i ty: Dz. U. z 
2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407; z  2002 
r. Nr 37, poz. 329, Nr  41,  poz.  365,  Nr  62, poz.  
558,  Nr  89, 

 
 
 
poz. 804, Nr 200,  poz.  1688  i  z 2003  r .  Nr  52, 
poz. 450)  zarządza się ,  co następuje: 

1.  Ustanawia się  plan ochrony Parku 
Krajobrazowego Wzniesień  Łódzkich, zwany dalej  
„planem ochrony”.  

2. Plan ochrony stanowi zbiór informacj i ,  
zaleceń  i  ustaleń  obowiązujących do wykorzysta-
nia przy wszystkich opracowaniach planistycz- 
nych, dokumentacjach projektowych i  dzia łaniach 
gospodarczych, wykonywanych przez organy 
administracj i  rządowej i  samorządowej oraz 
jednostki  organizacyjne, osoby prawne i  f izyczne 
dzia łające na obszarze Parku Krajobrazowego 
Wzniesień  Łódzkich, zwanego dalej  “Parkiem”.
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3. Ustalenia planu ochrony są  wiążące dla 
miejscowych planów zagospodarowania prze- 
strzennego i  decyzj i  o  warunkach zabudowy i  
zagospodarowania terenu.                                      

4.  Ustalenia planu ochrony w odniesieniu 
do obszaru otul iny Parku okreś lonej  w rozporzą -  
dzeniu z dnia 31 grudnia 1996 roku Wojewody 
Łódzkiego (Dz. Urz.  Woj.  Łódzkiego z 1996 r.  Nr 27 
poz.163) i  Wojewody Skierniewickiego (Dz.Urz.  
Woj.  Skierniewickiego z 1996 r.  Nr 33 poz.238) w 
sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego 
Wzniesień  Łódzkich mają  charakter postulatywny. 

5.  Część  opisową  p lanu ochrony stanowi  
za łącznik Nr 1 ”Synteza planu ochrony”.  

6.   Część  graf iczną  p lanu ochrony stano- 
wią  za łącznik i :  
1)  Nr 2 „Mapa ekosystemów Parku”;  
2)  Nr 3  „Mapy  podzia łu Parku i   o tul iny na  jed-  

nostki  p lanistyczne”;  
3) Nr 4 „Mapa ustaleń  p lanu ochrony”.  

§ 2 .  Ustala s ię  następujące generalne cele i  
zasady funkcjonowania Parku:  
1)  zachowanie naturalnych walorów  przyrodni-  

czych,  krajobrazowych i  h istoryczno -  kul turo-  
wych oraz ich udostępnianie spo łeczeństwu 
obecnie i  w przysz łości ;  

2)  uznanie za wiodącą  podstawę  rozwoju i  zago- 
spodarowania przestrzennego terenu Parku 
zasadę  zrównoważonego rozwoju,  zapewnia- 
jącą  utrzymanie równowagi pomiędzy ś rodo- 
wiskiem, a efektywnym rozwojem spo łeczno- 
gospodarczym; 

3) ochronę  wartości  Parku w korelacj i  z  rozwojem 
spo łeczno - gospodarczym zapewniającym 
kszta ł towanie optymalnych warunków i  pod- 
noszenie jakości  życia mieszkańców; 

4) godzenie różnorodnych funkcj i  w poszczegól-  
nych jednostkach planistycznych, zgodnie z 
potrzebami ochrony przyrody i  rozwoju lokal-  
nych spo łeczności .  

§  3 .  Za podstawowe cele i  zadania planu 
ochrony uznaje się :  
1)  zachowanie wysokiej  jakości  środowiska przy-  

rodniczego, pe łnej różnorodności  b io logicznej 
oraz trwa łości  i  równowagi  procesów przy- 
rodniczych;  

2) ochronę  najcenniejszych fragmentów przyrody 
naturalnej ,   walorów krajobrazowych oraz 
dziedzictwa kul turowego;  

3) przywracanie walorów naturalnych przekszta ł -  
conym siedl iskom, zw łaszcza dol inom rzecz-  
nym, lasom i  innym sk ładnikom przyrody;  

4) stwarzanie korzystnych warunków do prawi- 
d łowego funkcjonowania systemów przyrod-  
niczych, ich t rwa łości  i  zdolności  odtwarzania;  

5) harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrod- 
niczymi dotychczasowych form użytkowania 
terenu i  dzia łalności  spo łeczno-gospodarczej ;  

6) ochronę   systemów  przyrodniczych Parku 
    przed oddzia ływaniem wewnę t rznych i  zewnę t rz-  
    nych czynników degradujących;  
7) dążenie do sukcesywnej poprawy stanu 

wszystkich komponentów środowiska, dzięki  
podejmowanym  dzia łaniom 
infrastrukturalnym; 

8) zwiększanie świadomości  ekologicznej  lokalnych 
spo łeczności ,  dotyczącej  konieczności 
zachowania ca łego bogactwa przyrodniczego 
jako dziedzictwa i  dobra wspólnego; 

9) uwzględnianie w rozwoju spo łeczno- 
gospodarczym uwarunkowań  wynikających z 
potrzeb ochrony i  kszta ł towania środowiska 
przyrodniczego, zasobów kul turowych i  cech 
krajobrazu.  

§ 4 .  Plan  ochrony okreś la:  
1) zasady ochrony przyrodniczej  struktury w obrębie 
    Parku i  tu l iny;  
2) program dzia łań  i  zabiegów dotyczących ochrony 

  środowiska przyrodniczego i  dóbr kul tury;  
3) granice i  wymogi ochronne w poszczególnych 
     wyznaczonych strefach; 
4) proekologiczne  moż l iwości   rozwojowe  terenów 

użytkowanych gospodarczo w Parku  i  po-
łożonych w  otul in ie w  oparciu o warunki  geo- 
graf iczne, zasoby i  walory naturalne;  

5) warunki  zrównoważonego rozwoju osadnictwa 
wiejskiego, form gospodarki  rolne, leśnictwa,  
turystyki  i  innych;                                          

6) instrumenty real izowania proekologicznej  pol i tyki  
     przestrzennej na obszarze Parku i  otul iny.  

§ 5 .  Plan ochrony ustala generalne zasady 
gospodarowania na terenie Parku,  które dotyczą  w 
szczególności :  
1)  preferowania  funkcj i    spo łecznych,  kul turo-  

wych, krajobrazowych, dydaktycznych i  na- 
ukowych; 

2) ochrony czystości  wód, rzek, s trumieni  
      i  ź ródl isk;  
3) zachowania naturalnych fragmentów szaty 

roś l innej ,  przede wszystkim leśnej i  mokrad łowej  
wraz z is tnie jącymi i  projektowanymi 
rezerwatami przyrody, zespo łami przyrodniczo-
krajobrazowymi,  użytkami ekologicznymi,  
stanowiskami dokumentacyjnymi i  stanowiskami  
rzadkich  oraz   chronionych  gatunków roś l in  i  
zwierzą t ;  

4) ochrony krajobrazu, różnorodnych form geo- 
morfologicznych, a zw łaszcza ich wartości  es- 
tetycznych i  walorów krajobrazowych; 

5)  podnoszenia walorów krajobrazu metodami
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przyrodniczymi poprzez dolesienia,  retencję  
wód i  inne;  

6)   ochrony terenu Parku przed nadmiernym  zur-  
banizowaniem; 

7)  otoczenia opieką  zabytków kul tury mater ia lnej ,  
parków wie jsk ich,  pomników przyrody i  in-  
nych.  

§   6 .  1.   Grunty ro lne,  leśne i  inne nieru-  
chomości ,  znajdujące się  w granicach Parku,  po-  
zostawia s ię  w gospodarczym użytkowaniu. 

2.  Na obszarze ca łego Parku zakazuje s ię :  
1)  lokal izowania nowych obiektów zal iczanych do 

przedsięwzięć  mogących znacząco oddzia ły-  
wać  na ś rodowisko,  d la których sporządzenie 
raportu o oddzia ływaniu przedsięwzięcia na 
ś rodowisko jest  obl igatoryjne w rozumieniu 
przepisów o ochronie ś rodowiska;  

2)  lokal izowania inwestyc j i  mogących is totn ie i  
t rwale naruszyć  walory kra jobrazowe oraz de-  
formowania naturalnych form geomorfo lo-  
g icznych (wąwozów, parowów i  innych);  

3)  zakopywania oraz sk ładowania odpadów poza 
miejscami do tego przeznaczonymi;  

4)  ut rzymywania otwartych rowów i  zb iorn ików 
ściekowych;  

5)  dokonywania zmian stosunków wodnych,  jeże- 
l i  s łużą  innym celom niż  ochrona przyrody i  
zrównoważone wykorzystanie użytków ro l -  
nych i  leśnych oraz gospodark i  rybackie j ;  

6)   l ikwidowania,  zasypywania i  dewastacj i  natu-  
ra lnych zbiorn ików wodnych,  s tarorzeczy oraz 
obszarów wodno-b łotnych;  

7)  wylewania gnojowicy,  z  wyją tk iem nawożenia  
gruntów rolnych;  

8)  organizowania ra jdów motorowych i  samo- 
chodowych oraz pokazów lotów akrobacyj -  
nych;  

9)  umieszczania tabl ic  reklamowych poza obsza- 
rami zabudowanymi ;  

10)  l ikwidowania i  n iszczenia zadrzewień  ś ródpo- 
lnych,  przydrożnych i  nadwodnych z wy łącze-  
n iem dzia łań  wynikających z potrzeb rac jonal-  
nej   gospodark i   ro lnej ,   leśnej ,  rybackie j   oraz 

bezpieczeństwa ludzi  i  mienia; 
11) umyś lnego zabi jania dz iko żyjących zwierzą t ,  

n iszczenia nor,  legowisk zwierzęcych,  tar l isk i  
z łożonej  ikry,  ptas ich gniazd oraz wybierania 
ja j  z  wy łączeniem dzia łań  związanych z  go-  
spodarką  łowiecką  lub rybacką  prowadzoną  w 
oparc iu o odrębne przepisy oraz  rac jonalną  
gospodarką  ro lną   i  leśną ;  

12)  wypalania roś l inności  i  pozosta łości  roś l innych 
– z wy łączeniem racjonalnej  gospodarki  ro lnej  i  
leśnej ;  
13)  wydobywania ska ł ,  minera łów, tor fu oraz 

n iszczenia g leby,  za wyją tk iem ograniczonej  
eksploatacj i  p iasku i  żwiru na potrzeby lokal  -  
ne,  do 500 m3 / rok z pojedynczego wyrobiska. 

3.  Zakazy i  ograniczenia wymienione w 
ust .  2 pkt  1,  2,  5 oraz pkt  10 n ie dotyczą  inwestyc j i  
real izu jących cele publ iczne,  w t rybie okreś lonym 
w art .  36a ustawy o ochronie przyrody.  

4.  Zakazy wymienione w ust .  2 pkt  5 i  pkt  
10 n ie dotyczą  przedsięwzięć  związanych z tury-  
s tycznym i  rekreacyjnym zagospodarowaniem 
Parku,  uzgodnionych z Wojewodą .  

5 .  Zakaz wymieniony w ust .  2  pkt  8  n ie 
dotyczy motorowych i  samochodowych ra jdów 
turystycznych. 

§ 7.  Wykonanie rozporządzenia powierza 
s ię  Dyrekcj i  Parku Krajobrazowego Wzniesień  
Łódzkich oraz Prezydentowi  Miasta Łodzi ,  Wój-  
towi  Gminy Zgierz,  Burmistrzowi  Miasta-Gminy 
Stryków,  Wój towi  Gminy Nowosolna,  Wój towi 
Gminy Brzeziny,  Wój towi  Gminy Dmosin i  Bur-  
mistrzowi  Miasta Brzeziny.  

§  8.   Rozporządzenie wchodzi  w życie po 
up ływie 14 dni  od daty og łoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 
 
 

Wojewoda Łódzki :  
Krzysztof  Makowski


