
R O Z P O R Z � D Z E N I E Nr 6 
Wojewody Zielonogórskiego 

z dnia 10 lipca 1996 r. r. 
(Opublikowane w Dzienniku Urz�dowym Województwa Zielonogórskiego nr 12, poz. 117 

ze zmian� z Rozporz�dzenia Nr 10 z dnia 10 lipca 1998 r. – Dz.Urz.Woj.Ziel. nr 12, poz. 109) 
 

w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu. 
 

 Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 4 i art. 32 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492, z 1992 r. Nr 54 poz. 254, z 1994 r. Nr 89 poz. 
415 i z 1995 r. Nr 147 poz. 713) zarz�dza  si�, co nast�puje: 
 
§ 1.1.Wyznacza si� na terenie województwa zielonogórskiego obszary chronionego 

krajobrazu w granicach przedstawionych na mapie w skali 1:100.000. 
2.  Obszary obj�te istniej�cym zainwestowaniem i przewidziane do zabudowy w 

uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego nie wchodz� w skład 
obszarów chronionego krajobrazu. 

3.  Ł�czna powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu wynosi 2443,0 km2 , co 
stanowi 27,5% powierzchni województwa zielonogórskiego. 

§   2.  Na obszarach chronionego krajobrazu zabrania si� działalno�ci powoduj�cej 
zanieczyszczenie �rodowiska (gleby, wody, powietrza), niszczenia ro�lin i zwierz�t 
oraz przekształcenie naturalnej rze�by terenu. 

§ 3.1.W celu zachowania odpowiednich warunków wypoczynkowych ludno�ci nad 
jeziorami zabrania si� u�ywania łodzi z nap�dem spalinowym, z wyj�tkiem łodzi 
patrolowych słu�b specjalnych i gospodarstw rybackich. 

2.  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mo�e u�ywa� łodzi z nap�dem spalinowym 
w ilo�ci uzgodnionej z Wojewod� na poszczególnych jeziorach. 

3.  Dopuszcza si� kursowanie statku pasa�erskiego na Jeziorze Sławskim i Zb�szy�skim 
pod warunkiem zabezpieczenia wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem 
oraz zachowania warunków egzystencji przyrody o�ywionej. Szczegółowe warunki 
kursowania statku ustali Dyrektor Wydziału Ochrony �rodowiska. 

§ 3a.  W planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie mo�na przeznacza� 
pod zabudow� oraz urz�dzenia placów biwakowych gruntów poło�onych: 
1) w obr�bie obrze�y jezior i zbiorników wodnych o powierzchni ponad 10 ha, w 

pasie o szeroko�ci mniejszej ni� 100 m, 
2) na obrze�ach rzek, kanałów, strumieni, jezior i stawów rybnych w pasie 

zapewniaj�cym dogodny przejazd wzdłu� wód. 
§  4.  Zasady zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu okre�la zał�cznik do 

rozporz�dzenia. 
§ 5.  Wykonanie rozporz�dzenia powierza si� Dyrektorowi Wydziału Ochrony �rodowiska 

Urz�du Wojewódzkiego w Zielonej Górze. 
§ 6.  Traci moc uchwała Nr VII/49/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z 

dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu na 
terenie województwa zielonogórskiego (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 7 poz. 188) 

§ 7.  Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Zielonogórskiego. 

 
 



Zał�cznik do Rozporz�dzenia Wojewody  
Zielonogórskiego Nr 6 z dnia 10 lipca 1996 r. 

 
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

 
 W celu zapewnienia stanu równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych obszaru chronionego 
krajobrazu nale�y: 

1. Nie lokalizowa� wysypisk i wylewisk odpadów na terenie chronionym. 
2. Ograniczy� wydobywanie surowców mineralnych do niezb�dnego minimum, zapewniaj�c 

jednocze�nie zachowanie walorów krajobrazowych oraz ochron� przed szkodliwymi 
uci��liwo�ciami dla �rodowiska przyrodniczego. 

3. Nowo budowane linie komunikacyjne wyposa�y� w przej�cia lub przepusty dla zwierz�t. 
4. Inwestycje melioracyjne, które mog� wypływa� negatywnie na stan �rodowiska przyrodniczego 

uzgadnia� z Wojewod�. 
5. Ograniczy� wycinanie drzew i krzewów z zadrzewie� rosn�cych wzdłu� linii brzegowej jezior 

i rzek. 
6. Nie projektowa� budowy lub rozbudowy obiektów mog�cych pogorszy� stan �rodowiska 

przyrodniczego. 
7. Nie projektowa� obiektów budowlanych nad jeziorami i rzekami naruszaj�cych walory 

krajobrazowe �rodowiska lub uniemo�liwiaj�ce ludziom oraz dziko �yj�cym zwierz�tom dost�p do 
wód, zachowa� mo�liwo�� przej�cia i przejazdu wzdłu� wód. 

8. Napowietrzne linie kablowe oraz linie komunikacyjne i inne urz�dzenia liniowe wykona� w sposób 
zapewniaj�cy zachowanie walorów krajobrazowych oraz ochron� przed szkodliwymi 
uci��liwo�ciami dla �rodowiska przyrodniczego. 

9. Obiekty turystyczne lokalizowa� na terenie istniej�cego zainwestowania. 
 

(wyci�g) 
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego 

z dnia 24 marca 1999 r. 
(opublikowane w Dzienniku Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 246) 

w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowi�zuj�cych na terenie  
województwa wielkopolskiego 

 
 Na podstawie art. 106 ust.1 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzaj�ce 
ustawy reformuj�ce administracj� publiczn�, podaje si� do wiadomo�ci zamieszczony poni�ej wykaz 
aktów prawa miejscowego ustanowionych przez byłe Wojewódzkie Rady Narodowe, byłe Prezydia 
Wojewódzkich Rad Narodowych w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile, 
Poznaniu, Zielonej Górze, oraz byłych Wojewodów: Bydgoskiego, Gorzowskiego, Kaliskiego, 
Koni�skiego, Leszczy�skiego, Pilskiego, Pozna�skiego i Zielonogórskiego przed 31 grudnia 1998 r. 
 

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANYCH PRZEZ: 
...................................................... 

VIII. Wojewódzk� Rad� Narodow� w Zielonej Górze, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Zielonej Górze oraz Wojewod� Zielonogórskiego. 

 
L.p. Nazwa, numer, data aktu 

U. – Uchwała WRN 
Z. – Zarz�dzenie Woj. 
R. – Rozporz�dzenie Woj. 

 
W sprawie 

Dziennik 
Urz�dowy 
Woj.Ziel. 

rok, nr, poz. ) 
.... 
19. 
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