ROZPORZĄDZENIE NR 1
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 2 października 2000r.
Zmieniające rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego
z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego
„Dolina Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, poz.102 oraz Dz. Urz. Woj.
Wrocławskiego Nr 6, poz. 65)
Na podstawie art.24 ust. 4 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
W rozporządzeniu Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996r. w
sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19,
poz. 102 oraz Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 6, poz. 65) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Na obszarze zakazuje się:
1) lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz mogących pogorszyd
stan środowiska w rozumieniu § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów
inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyd
stan środowiska oraz wymagao, jakim powinny odpowiadad oceny oddziaływania na
środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93 z 1998 r., poz. 589, zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz.
136),
2) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,
3) wprowadzania zmian stosunków wodnych, mogących negatywnie wpłynąd na środowisko
przyrodnicze,
4) likwidowanie oczek wodnych, starorzeczy oraz przekształcania terenów podmokłych,
5) lokalizowania składowisk i wylewisk odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzących
spoza gmin znajdujących się w obrębie parku,
6) wylewania gnojowicy, za wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, zgodnie z
zasadami agrotechnicznymi,
7) lokalizowania ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową, posługujących się metodą
bezściółkową,
8) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
9) organizowania rajdów motorowych i samochodowych,
10) umieszczania tablic ogłoszeniowych, reklamowych itp. poza granicami jednostek osadniczych,
z wyjątkiem tablic związanych z ochroną i zagospodarowaniem parku
2. Właściwy miejscowo wojewoda w sytuacjach szczególnych, a nie pogarszających walorów
przyrodniczych parku, może odstąpid od zakazów wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 1, ale tylko w
zakresie lokalizowania inwestycji mogących pogorszyd stan środowiska w rozumieniu § 2
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca
1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi albo mogących pogorszyd stan środowiska oraz wymagao, jakim powinny odpowiadad oceny
oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93 z 1998 r., poz. 589, zm.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 12, poz. 136).

3. Wprowadza się obowiązek uzgadniania z właściwym miejscowo wojewodą następujących
czynności:
1) decyzji w sprawie likwidacji zadrzewieo i zakrzaczeo śródpolnych,
2) lokalizacji ośrodków hodowlanych na skalę przemysłową o wielkości 100 DJP,
3) lokalizacji nowych ośrodków wypoczynkowych i obiektów o charakterze hotelarskim,
4) budowy nowych dróg, linii energetycznych, ciągów ciepło0wniczych, gazowych itp., za
wyjątkiem urządzeo lokalnych,
5) programów i wieloletnich planów gospodarki rolnej, łowieckiej, rybackiej i turystycznej,
6) prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, a w szczególności
budowy stawów rybnych i innych zbiorników wodnych,
7) prowadzenia nowych melioracji, dokonywania regulacji rzek i potoków”.
§2
Rozporządzenie jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia rozporządzenia w dzienniku wydanym jako późniejszy.
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