
 

 

UCHWAŁA NR XII/210/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 26 września 2011 r. 

 

w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1), art. 16 ust. 5 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2), 
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu statut, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.3 

 

 

 

 

 

                                              
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,  
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215,  
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 
3 Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 141/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 
2005 r. w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu, które na podstawie art. 35 ustawy z dnia  
23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 
publicznej w województwie traci moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), Wdecki Park Krajobrazowy jest samorządową 

jednostką budŜetową. Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  

z późn. zm.) w art. 16 stanowi, iŜ statut parku krajobrazowego lub zespołu parków 

krajobrazowych, określający strukturę organizacyjną parku lub zespołu parków, nadaje sejmik 

województwa w drodze uchwały. Z uwagi na fakt, iŜ dotychczasowy statut Wdeckiego Parku 

Krajobrazowego został nadany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zarządzeniem 

141/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r., zachodzi konieczność dostosowania jego zapisów  

do nowych uwarunkowań prawnych. PoniewaŜ statut Parku naleŜy do kategorii aktów 

strukturalno-organizacyjnych, jest to równieŜ przepis prawa powszechnie obowiązującego. 

Z tych względów podjęcie powyŜszej uchwały jest konieczne i zasadne.  

 


