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ROZPORZ¥DZENIE Nr 4/9 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2009 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Promno

Na podstawie art. 19 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze pó�n. zm.1)
zarz¹dza siê co nastêpuje:

§1. Ustanawia siê plan ochrony dla Parku Krajobrazowe-
go Promno, zwanego dalej Parkiem.

§2. 1. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce cele ochrony Parku:

1) w zakresie �rodowiska przyrodniczego:

a) zachowanie lasów li�ciastych z du¿ym udzia³em staro-
drzewi,

b) zachowanie pó³naturalnych trwa³ych u¿ytków zielo-
nych i innych ekosystemów niele�nych,

c) zachowanie walorów oraz funkcji przyrodniczych ob-
szarów podmok³ych i zbiorników wodnych,

d) zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych o znacze-
niu wspólnotowym,

e) utrzymanie ró¿norodno�ci biologicznej poprzez zacho-
wanie i ochronê ostoi i siedlisk wraz z rzadkimi oraz
zagro¿onymi wyginiêciem gatunkami ro�lin, zwierz¹t i
grzybów;

2) w zakresie krajobrazu:

a) zachowanie urozmaiconej i typowej dla form m³odo-
glacjalnych rze�by terenu pasma pagórkowatych i fa-
listych wzniesieñ pobiedziskiej moreny czo³owej,

b) zachowanie rolniczego krajobrazu kulturowego,

c) zachowanie zwartych kompleksów le�nych oraz ich
naturalnych ekotonów,

d) zachowanie mozaiki siedlisk,

e) zachowanie panoram widokowych;

3) w zakresie �rodowiska kulturowego:

a) zachowanie stanowiska archeologicznego � grodziska
ko³o miejscowo�ci Nowa Górka,

b) d¹¿enie do harmonijnego dostosowania nowej zabu-
dowy do historycznych i istniej¹cych uk³adów prze-
strzennych w zakresie skali, bry³y i kolorystyki budyn-
ków.

2. Uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody w
Parku:

1) uwarunkowania przyrodnicze:

a) po³o¿enie w zlewni rzeki Cybiny i rzeki G³ównej; w
sk³ad sieci hydrograficznej Parku wchodz¹ cieki: Kana³
Czachurski i Kana³ Szkutelniak; wa¿nym elementem
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systemu hydrograficznego Parku s¹ naturalne zbiorniki
wodne oraz zbiorniki sztuczne niewielkich rozmiarów;
system hydrograficzny uzupe³niaj¹ torfowiska i obsza-
ry podmok³e,

b) po³o¿enie jednego z najlepiej wykszta³conych fragmen-
tów �rodkowopoznañskiej moreny czo³owej w pa�mie
pagórkowatych i falistych wzniesieñ pobiedziskiej
moreny czo³owej, z przewag¹ gleb rdzawych; istotny
udzia³ maj¹ równie¿ gleby torfowe i murszowe, gleby
p³owe, gleby brunatne kwa�ne, gleby brunatne w³a�ci-
we, czarne ziemie, gleby bielicowe, pararêdziny, gleby
mineralne bezwêglanowe s³abo wykszta³cone, mady
rzeczne oraz gleby antropogeniczne,

c) wystêpowanie ekosystemów le�nych (w tym dobrze
zachowanych lasów li�ciastych zaliczane do gr¹dów),
ekosystemów wodnych i wodno-b³otnych (zbiorników
wodnych, niewielkich cieków, obszarów okresowo za-
lewanych, trwale podtopionych oraz torfowisk) i eko-
systemów ³¹kowych (obszarów ³¹k i pastwisk),

d) zró¿nicowanie flory licz¹cej 617 gatunków ro�lin na-
czyniowych, 67 gatunków mchów i w¹trobowców oraz
6 gatunków zielenic tworz¹cych podwodne ³¹ki ramie-
nic; w tym 21 gatunków ro�lin naczyniowych, 11
gatunków mchów, 1 gatunek zielenicy objêtych
ochron¹ �cis³¹, a 14 gatunków ro�lin naczyniowych i
6 gatunków mchów � ochron¹ czê�ciow¹; 37 gatun-
ków uznanych za wymieraj¹ce, zagro¿one lub rzadkie
w Wielkopolsce,

e) zró¿nicowanie fauny krêgowców licz¹cej 203 gatunki, w
tym: 43 gatunki ssaków, 147 gatunków ptaków (109 to
gatunki lêgowe), 4 gatunki gadów, 11 gatunków p³azów;
za szczególnie interesuj¹ce nale¿y uznaæ jedyne potwier-
dzone w Wielkopolsce stanowisko licznie tu wystêpuj¹-
cej orzesznicy Muscardinus avellanarius L.,

f) wystêpowanie siedlisk le�nych: las mieszany �wie¿y,
las �wie¿y i bór mieszany �wie¿y; w mniejszym udziale
wystêpuj¹ równie¿ olsy, lasy wilgotne, lasy mieszane
wilgotne oraz olsy jesionowe,

g) wystêpowanie 12 siedlisk przyrodniczych o znaczeniu
europejskim; 145 zespo³ów ro�linnych, z których 7 jest
w Wielkopolsce bezpo�rednio zagro¿onych wymar-
ciem,

h) po³o¿enie 3 rezerwatów przyrody: krajobrazowego, flo-
rystycznego i le�nego oraz pomników przyrody � 1 g³az
narzutowy i 12 drzew;

2) uwarunkowania spo³eczne i gospodarcze:

a) wed³ug podzia³u terytorialnego Park po³o¿ony jest w
województwie wielkopolskim, w gminach Kostrzyn i
Pobiedziska. Swym zasiêgiem obejmuje miejscowo�ci:
Kapalica, Nowa Górka, Promno � Stacja, Promno,
Wójtostwo, Kaczyna, Zbierkowo; liczba mieszkañców
na terenie Parku nie przekracza 200 osób; w strukturze
osadniczej Parku wyró¿nia siê obszary zabudowy letni-
skowej, skoncentrowane w miejscowo�ci Kapalica i
Promienko,

b) tereny osadnicze charakteryzuj¹ siê niskim standardem
wyposa¿enia w system odprowadzania i unieszkodli-
wiania �cieków; wszystkie zabudowania na obszarze
Parku posiadaj¹ bezodp³ywowe zbiorniki na �cieki
bytowe,

c) przez obszar Parku przebiegaj¹ dwie drogi powiatowe:
nr 209 P (Pobiedziska-Kostrzyn Wielkopolski) i nr 146
P (Pobiedziska-Kocia³kowa Górka); pozosta³e drogi
publiczne s¹ drogami gminnymi,

d) g³ówn¹ dzia³alno�æ cz³owieka na obszarze Parku stano-
wi le�nictwo oraz intensywna gospodarka rolna prowa-
dzona przez osoby fizyczne i osoby prawne na du¿ych
kompleksach pól; równie¿ rolnictwo ekstensywne pro-
wadzone przez w³a�cicieli indywidualnych na niewiel-
kich area³ach pól i ³¹k; na terenie Parku zarejestrowane
s¹ dwa podmioty gospodarcze prowadz¹ce o�rodki
je�dzieckie,

e) po³o¿enie Parku w niewielkiej odleg³o�ci od Poznania
(oko³o 30 km) implikuje siln¹ antropopresjê, przejawia-
j¹ca siê du¿ym popytem na grunty z przeznaczeniem
ich pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz intensywn¹
penetracjê terenu zwi¹zan¹ z ró¿nego rodzaju formami
turystyki i rekreacji.

§3. Identyfikacjê oraz okre�lenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrz-
nych i zewnêtrznych oraz ich skutków zawiera za³¹cznik nr 1
do rozporz¹dzenia.

§4. 1. Wyznacza siê obszary realizacji dzia³añ ochronnych,
posiadaj¹ce kody literowo-liczbowe od: O01 do O29.

2. Rozmieszczenie obszarów realizacji dzia³añ ochron-
nych przedstawia opracowanie kartograficzne, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia.

3. Okre�la siê zakres prac zwi¹zanych z ochron¹ przyrody
na wyznaczonych obszarach realizacji dzia³añ ochronnych:

1) w stosunku do obszarów realizacji dzia³añ ochronnych:
O01, O02, O03, obowi¹zuj¹ zasady gospodarowania okre-
�lone przepisami dotycz¹cymi rezerwatów przyrody;

2) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O04:

a) przeprowadziæ zabiegi zmierzaj¹ce do przywrócenia
³¹kowego charakteru obszaru poprzez koszenie ³¹k
kos¹ lub rêcznym sprzêtem mechanicznym w terminie
po 1 sierpnia ka¿dego roku ze zbiorem pokosu w
terminie do miesi¹ca od skoszenia,

b) zmniejszyæ odp³yw wód powierzchniowych poprzez
przegrodzenie rowów odwadniaj¹cych teren;

3) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O05,
prowadziæ gospodarkê le�n¹ w kierunku utrzymania trwa-
³o�ci drzewostanu tworzonego przez: orzesznika piêciolist-
nego Carya ovata, ¿ywotnika olbrzymiego Thuja plichta,
cyprysika groszkowego Chamaecyparis pisifera oraz cy-
prysika Lawsona Chamaecyparis lawsoniana;

4) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O06:
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a) przy prowadzeniu gospodarki le�nej, stosowaæ z³o¿one
rêbnie czê�ciowe w mo¿liwie d³ugim cyklu hodowla-
nym,

b) wykorzystywaæ w odnowieniach nastêpuj¹ce gatunki
drzew i krzewów: d¹b szypu³kowy Quecus robur, d¹b
bezszypu³kowy Quercus petraea, grab pospolity Carpi-
nus betulus, lipa drobnolistna Tilia cordata, jarz¹b
brekinia Sorbus torminalis, jarz¹b pospolity Sorbus
aucuparia, klon polny Acer campestre, klon pospolity
Acer platanoides, klon jawor Acer pseudoplatanus,
wi¹z górski Ulmus glabra, wi¹z szypu³kowy Ulmus
laevis, wi¹z polny Ulmus minor, buk zwyczajny Fagus
sylvatica, jesion wynios³y Fraxinus excelsior, topola
osika Populus tremula, brzoza brodawkowata Betula
pendula, olsza czarna Alnus glutinosa, grusza pospo-
lita Pyrus communis, jab³oñ dzika Malus sylvestris,
czeremcha pospolita Padus avium, wi�nia ptasia Cera-
sus avium, leszczyna pospolita Corylus avellana, g³óg
jednoszyjkowy Crataegus monogyna, g³óg dwuszyjko-
wy Crataegus leavigata, g³óg odgiêtodzia³kowy Crata-
egus rhipidophylla, suchodrzew pospolity Lonicera xy-
losteum, trzmielina pospolita Euonymus europaea,
dereñ �widwa Cornus sanguinea,

c) za optymalny sk³ad gatunkowy drzewostanu uznaæ 80%
pokrycia dêbu Quercus spp., 20% grabu pospolitego
Carpinus betulus i innych gatunków drzew wymienio-
nych w lit.b z wyj¹tkiem dêbów Quercus spp., a w
drugim piêtrze 30-100% pokrycia grabu pospolitego,

d) nie wykonywaæ trzebie¿y i pozyskiwania drewna w
okresie od 15 marca do 15 lipca,

e) pozostawiæ co najmniej 15 martwych grubych drzew
na 1 hektar;

5) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O07:

a) wy³¹czyæ drzewostan z gospodarczego wykorzystania,
z wyj¹tkiem prac le�nych s³u¿¹cych realizacji celów
ochrony obszaru,

b) w celu poprawy warunków �wietlnych, dopuszcza siê
punktowe usuniêcie jednego lub dwóch drzew,

c) prowadziæ wszelkie prace gospodarcze w okresie zimy
przy zamarzniêtej glebie i zalegaj¹cej pokrywie �nie-
¿nej;

6) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O09,
zahamowaæ proces sukcesji wtórnej poprzez usuniêcie
krzewów �liwy tarniny Prunus spinosa zarastaj¹cych ³¹kê,
z pozostawieniem pasa zaro�li na obrze¿ach ³¹ki, koszenie
³¹ki przy pomocy kosy rêcznej w terminie po 1 lipca co 2
lata;

7) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O10:

a) wy³¹czyæ drzewostany z gospodarczego wykorzysta-
nia, z wyj¹tkiem prac le�nych s³u¿¹cych realizacji celów
ochrony obszaru,

b) prowadziæ prace le�ne wspomagaj¹ce odnowienia ja-
rzêbu brekinii Sorbus torminalis i klonu polnego Acer
campestre,

c) zabezpieczaæ siewki jarzêbu brekinii przed zgryzaniem;

8) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O08,
O11, O12, O13, O14, wy³¹czyæ drzewostan z gospodarcze-
go wykorzystania, z wyj¹tkiem prac le�nych s³u¿¹cych
realizacji celów ochrony obszaru;

9) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O15,
wy³¹czyæ zbiornik wodny z jakiegokolwiek u¿ytkowania;

10) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O16:

a) usuwaæ drzewa rosn¹ce na terenie torfowiska w celu
zahamowania procesów sukcesji wtórnej,

b) wykaszaæ trzcinê pospolit¹ Phragmites australis w pro-
mieniu 10 m od stanowisk lipiennika Loesela Liparis
loeselii kos¹ lub rêcznym sprzêtem mechanicznym
przed kwitnieniem trzciny (oko³o po³owy lipca);

11) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O17:

a) kosiæ ³¹ki kos¹ lub rêcznym sprzêtem mechanicznym w
terminie po 1 sierpnia ka¿dego roku ze zbiorem pokosu
w terminie do miesi¹ca od skoszenia,

b) kosiæ fragmenty ³¹k zaro�niête przez trzcinê pospolit¹
Phragmites australis kos¹ lub rêcznym sprzêtem me-
chanicznym przed ich kwitnieniem (oko³o po³owy lipca)
do czasu ca³kowitego ust¹pienia trzciny z ³¹ki;

12) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O19,
wykonaæ podziemny ruroci¹g s³u¿¹cy do transportu wód
z Jeziora Wójtostwo do Jeziora Brzostek, w celu przywró-
cenia poziomu wody w Jeziorze Brzostek do rzêdnej 90,1
m n.p.m.;

13) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O20,
wprowadziæ zakaz postoju pojazdów silnikowych wzd³u¿
drogi poprzez ustawienie znaków B-1 (zakaz ruchu w obu
kierunkach), z dopiskiem �nie dotyczy ALP�;

14) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O22,
wybudowaæ sta³y próg piêtrz¹cy na Kanale Czachurskim,
w celu utrzymania sta³ego poziomu wody w Jeziorze
Wójtostwo;

15) w stosunku do obszarów realizacji dzia³añ ochronnych:
O18, O21, O23, O24, O25, O26, ustawiæ barierê uniemo¿-
liwiaj¹c¹ wjazd pojazdami silnikowymi osobom nieupo-
wa¿nionym;

16) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O27,
podnie�æ poziom wód p³yn¹cych w Kanale Szkutelniak na
istniej¹cej zastawce 2PP do poziomu nie mniejszego ni¿ 90
cm od dna Kana³u i utrzymywanie wody na tym poziomie
w okresie wiosennym co najmniej do 15 maja, w celu
poprawy stosunków wodnych na otaczaj¹cych gruntach
³¹kowych i le�nych;

17) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O28,
przeprowadziæ remont istniej¹cego urz¹dzenia piêtrz¹cego
o symbolu 3PP i utrzymywaæ na nim poziom wody na
poziomie nie mniejszym ni¿ 90 cm od jego dna w okresie
wiosennym co najmniej do 15 maja, w celu poprawy
stosunków wodnych na otaczaj¹cych gruntach ³¹kowych i
le�nych;
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18) w stosunku do obszaru realizacji dzia³añ ochronnych O29,
wybudowaæ sta³y próg piêtrz¹cy na Kanale Szkutelniak, w
celu podniesienia poziomu wody w Jeziorze Jeziórko o nie
mniej ni¿ 30 cm, w celu poprawy stosunków wodnych na
otaczaj¹cych gruntach ³¹kowych i le�nych.

§5. 1. Wyznacza siê strefy funkcjonalno-przestrzenne, w
których realizowane bêd¹ prace zwi¹zane z ochron¹ przyrody
i kszta³towaniem przyrody oraz dla których wprowadza siê
ustalenia do studiów uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Pobiedziska i Kostrzyn, miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Pobiedziska i Kostrzyn, planu zagospodarowania przestrzen-
nego województwa wielkopolskiego i wy³¹cznej strefy eko-
nomicznej:

1) strefa L (obszary ekosystemów le�nych), obejmuj¹ca tere-
ny le�ne, pozostaj¹ce w gospodarczym wykorzystaniu lub
przeznaczone do zagospodarowania le�nego;

2) strefa N (obszary ekosystemów niele�nych), obejmuj¹ca
tereny ³¹k trwa³ych, pastwisk trwa³ych, gruntów zadrze-
wionych i zakrzewionych, rowów, gruntów pod wodami
powierzchniowymi p³yn¹cymi oraz nieu¿ytków, na których
u¿ytkowanie gospodarcze zwi¹zane jest z rolniczym wyko-
rzystaniem gruntów i podporz¹dkowane celom zwi¹za-
nym z ochron¹ przyrody i krajobrazu;

3) strefa R (obszary gruntów ornych), obejmuj¹ca tereny
u¿ytkowane lub przeznaczone pod wielkoobszarowe upra-
wy polowe;

4) strefa W (obszary ekosystemów wodnych), obejmuj¹ca
grunty pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi, których
u¿ytkowanie okre�lono indywidualnie dla wyszczególnio-
nych podstref:

a) podstrefa W01, obejmuj¹ca obszar Jeziora Dêbiniec,

b) podstrefa W02, obejmuj¹ca obszar Jeziora Brzostek,

c) podstrefa W03, obejmuj¹ca obszar Jeziora Grzybionek,

d) podstrefa W04, obejmuj¹ca obszar Jeziora Kazanie,

e) podstrefa W05, obejmuj¹ca obszar oczka wodnego
po³o¿onego na pó³nocny-zachód od Jeziora Kazanie,

f) podstrefa W06, obejmuj¹ca obszar Jeziora Dobra,

g) podstrefa W07, obejmuj¹ca obszar Jeziora Dr¹¿ynek,

h) podstrefa W08, obejmuj¹ca obszar Jeziora Wójtostwo,

i) podstrefa W09, obejmuj¹ca obszar Jeziora Jeziórko;

5) strefa D (obszary pod drogami), obejmuj¹ca tereny wszyst-
kich, zarówno utwardzonych, jak i nieutwardzonych, zewi-
dencjonowanych i wydzielonych geodezyjnie dróg pu-
blicznych:

a) podstrefa D09, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ powia-
tow¹ nr 209 P z miejscowo�ci Pobiedziska do miejsco-
wo�ci Kostrzyn,

b) podstrefa D17, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ powia-
tow¹ nr 416 P z miejscowo�ci Pobiedziska do miejsco-
wo�ci Kocia³kowa Górka,

c) podstrefy: D01, D02, obejmuj¹ce obszar pod drogami
gminnymi, przebiegaj¹cymi przez miejscowo�æ Prom-
no � Stacja,

d) podstrefa D05, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ na po³udnie od cmentarza komunalnego
w miejscowo�ci Pobiedziska Letnisko Le�ne,

e) podstrefa D06, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ od drogi powiatowej nr 209 P na wschód
w kierunku miejscowo�ci Wójtostwo,

f) podstrefa D07, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ od drogi powiatowej nr 209 P na zachód
w kierunku miejscowo�ci Kaczyna, a nastêpnie z miej-
scowo�ci Kaczyna w kierunku dzielnicy Probostwo w
miejscowo�ci Pobiedziska,

g) podstrefa D08, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ miêdzy gruntami ornymi na pó³noc od
miejscowo�ci Promno,

h) podstrefa D10, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ miêdzy gruntami ornymi na wschód od
miejscowo�ci Wójtostwo,

i) podstrefa D11, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ na pó³nocny-wschód od miejscowo�ci
Stara Górka,

j) podstrefy: D12, D14, D15, obejmuj¹ce obszary pod
drogami gminnymi, przebiegaj¹cymi w kierunku miej-
scowo�ci Nowa Górka,

k) podstrefa D13, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ od po³udniowej granicy Parku w pobli¿u
zabudowañ przynale¿¹cych administracyjnie do miej-
scowo�ci Nowa Górka do przeciêcia drogi z ciekiem
doprowadzaj¹cym wody do Jeziora Jeziórko,

l) podstrefa D16, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
maj¹c¹ swój pocz¹tek na przeciêciu Kana³u Czachur-
skiego z drog¹ powiatow¹ 415 P z miejscowo�ci Prom-
no do miejscowo�ci Biskupice,

m) podstrefa D24, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ miêdzy gruntami ornymi na po³udniu
miejscowo�ci Zbierkowo, w kierunku po³udniowo-za-
chodnim,

n) podstrefa D25, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ miêdzy gruntami ornymi na po³udniu
miejscowo�ci Zbierkowo, biegn¹c¹ w kierunku pó³noc-
no-wschodnim,

o) podstrefa D26, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ miêdzy gruntami le�nymi na zachodzie
miejscowo�ci Zbierkowo biegn¹c¹ w kierunku po³u-
dniowo-zachodnim, pó³nocno-zachodnim, po³udniowo-
zachodnim a nastêpnie pó³nocno-zachodnim,

p) podstrefa D27, obejmuj¹ca obszar pod gminnymi dro-
gami dojazdowymi do zabudowañ w miejscowo�ci
Borówko,

q) podstrefy: D28, D30, D31, obejmuj¹ce obszary pod
drogami gminnymi, przebiegaj¹cymi pomiêdzy drog¹
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powiatow¹ nr 416 P a drog¹ gminn¹ z miejscowo�ci
Pobiedziska do miejscowo�ci Wagowo w granicach
administracyjnych miejscowo�ci Polska Wie�,

r) podstrefa D29, obejmuj¹ca obszar pod drog¹ gminn¹,
przebiegaj¹c¹ w kierunku zabudowañ w miejscowo�ci
Borówko,

s) podstrefy: D03, D04, obejmuj¹ce gminne drogi dojaz-
dowe do zabudowañ w miejscowo�ci Promienko,

t) podstrefy: D18, D19, D20, D21, D22 obejmuj¹ce gmin-
ne drogi dojazdowe do zabudowañ w miejscowo�ci
Kapalica,

u) podstrefa D23, obejmuj¹ca drogê gminn¹ biegn¹c¹ z
miejscowo�ci Borówko przez miejscowo�æ Zbierkowo
w kierunku miejscowo�ci Wagowo (tzw. Trakt Pobie-
dziski);

6) strefa M (obszary zabudowy mieszkaniowej i letniskowej),
obejmuj¹ca grunty pod dzia³kami ewidencyjnymi, na któ-
rych znajduje siê zabudowa mieszkaniowa i letniskowa;

7) strefa Z, obejmuj¹ca tereny, na których dopuszcza siê
lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i letniskowej:

a) podstrefy Z01, Z02, Z03 obejmuj¹ce obszary w miej-
scowo�ci Promienko,

b) podstrefy Z04, Z05 obejmuj¹ce obszary w miejscowo-
�ci Kaczyna,

c) podstrefy Z06, Z07 obejmuj¹ce obszary w miejscowo-
�ci Wójtostwo,

d) podstrefa Z08, obejmuj¹ca obszar w miejscowo�ci
Kapalica,

e) podstrefy: Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17,
Z18 obejmuj¹ce kompleks dzia³ek w miejscowo�ci
Kapalica,

2. Okre�la siê zakres prac zwi¹zanych z ochron¹ przyrody
i kszta³towaniem krajobrazu:

1) w stosunku do strefy L:

a) przy prowadzeniu gospodarki le�nej, poza drzewosta-
nami sosnowymi na siedliskach L�w lub LM�w, nie
stosowaæ rêbni z grupy I,

b) przy prowadzeniu gospodarki le�nej, stosowaæ nie-
schematyczne rêbnie z³o¿one, szczególnie z grupy II-III
w mo¿liwie d³ugim cyklu hodowlanym,

c) odnawiaæ las w oparciu o metody naturalne,

d) nie wykorzystywaæ w odnowieniach i zalesieniach ga-
tunków obcych geograficznie i siedliskowo, z wyj¹t-
kiem buka zwyczajnego Fagus sylvatica jako gatunku
domieszkowego oraz modrzewia europejskiego Larix
decidua jako gatunku domieszkowego przy zalesianiu
gruntów porolnych,

e) wykorzystywaæ w odnowieniach i zalesieniach materia³
nasienny oraz sadzonki pochodzenia lokalnego lub, je�li
nie jest to technicznie mo¿liwe, le�nego materia³u pod-
stawowego pochodz¹cego z regionu nasiennego 354,

f) wykorzystywaæ w odnowieniach i zalesieniach jako
domieszki biocenotyczne drzewa gatunku: jarz¹b bre-
kinia Sorbus torminalis, klon polny Acer campestre,
czere�na ptasia Prunus avium, grusza pospolita Pyrus
communis, jab³oñ dzika Malus sylvestris, z dostosowa-
niem dobieranych ww. gatunków do charakteru sie-
dlisk i warunków �rodowiskowych,

g) przy prowadzeniu gospodarki le�nej, je¿eli nie bêdzie
to mia³o ujemnego wp³ywu na procesy odnawiania
drzewostanu, pozostawiaæ gatunki drzew i krzewów
niewykorzystywanych gospodarczo, w tym przede
wszystkim: leszczynê pospolit¹ Corylus avellana, czere-
�niê ptasi¹ Prunus avium, �liwê tarninê Prunus spino-
sa, bez czarny Sambucus nigra, g³óg Crataegus spp.,

h) przy prowadzeniu gospodarki le�nej, pozostawiaæ drze-
wa martwe i dziuplaste do czasu ich naturalnego
rozk³adu,

i) przy wykonywaniu odnowieñ i zalesieñ, dobieraæ ga-
tunki drzew i krzewów w zgodzie z potencjaln¹ ro�lin-
no�ci¹ naturaln¹ i siedliskowym typem lasu,

j) ograniczaæ stosowanie chemicznych �rodków chwa-
stobójczych do przypadków koniecznych, racjonalnie
uzasadnionych,

k) utrzymaæ istniej¹ce i tworzyæ nowe strefy ekotonowe na
granicy kompleksów le�nych z gruntami niele�nymi;

2) w stosunku do strefy N:

a) podejmowaæ dzia³ania powstrzymuj¹ce proces sukce-
sji wtórnej, w szczególno�ci poprzez utrzymywanie,
b¹d� przywracanie tradycyjnego sposobu u¿ytkowania
gruntów,

b) przywracaæ u¿ytkowanie ko�ne ³¹k ze zbiorem pokosu
oraz u¿ytkowaæ pastwiskowo grunty, z wyj¹tkiem wy-
znaczonych w planie ochrony obszarów dzia³añ ochron-
nych, dla których sposób zagospodarowania zdefinio-
wany jest indywidualnie,

c) nie zaorywaæ gruntów,

d) nie nawoziæ gruntów;

3) w stosunku do strefy R:

a) zachowaæ dotychczasowy profil produkcji rolnej z do-
minacj¹ gospodarstw prowadz¹cych produkcjê mie-
szan¹,

b) stosowaæ wielogatunkowy p³odozmian,

c) zwiêkszaæ udzia³ ozimin w zasiewach,

d) wprowadzaæ do upraw miêdzyplony,

e) ograniczaæ nawo¿enie sztuczne oraz stosowanie che-
micznych �rodków ochrony ro�lin,

f) stosowaæ biologiczne metody ochrony ro�lin,

g) stosowaæ nawozy mineralne i organiczne w terminie
od 1 marca do 31 pa�dziernika;

4) w stosunku do strefy W:
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a) nie introdukowaæ taksonów obcych geograficzne w
gospodarce rybackiej,

b) nie ujmowaæ wody ze zbiorników wodnych, z wyj¹t-
kiem poboru wody na potrzeby dzia³añ zwi¹zanych z
akcjami ga�niczymi i ochron¹ przyrody,

5) w stosunku do podstrefy W01, zakres prac zgodny z
obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi rezerwatów przy-
rody oraz planem ochrony lub zadaniami ochronnymi dla
rezerwatu przyrody;

6) w stosunku do podstrefy W02:

a) dopuszcza siê wykorzystywanie zbiornika wodnego na
potrzeby amatorskiego po³owu ryb z jego brzegów
oraz ze sprzêtu p³ywaj¹cego,

b) dopuszcza siê funkcjonowanie jednego k¹pieliska nad
zbiornikiem wodnym,

c) wyklucza siê zbiornik wodny z rekreacyjnego wykorzy-
stania innego ni¿ w lit. a i b;

7) w stosunku do podstrefy W03:

a) dopuszcza siê wykorzystywanie zbiornika wodnego na
potrzeby amatorskiego po³owu ryb z jego brzegów
oraz ze sprzêtu p³ywaj¹cego,

b) zaleca siê wykluczyæ zbiornik wodny z rekreacyjnego
wykorzystania innego ni¿ w lit. a;

8) w stosunku do podstrefy W04:

a) zaleca siê wykluczyæ zbiornik wodny z rekreacyjnego i
gospodarczego wykorzystania,

b) odst¹piæ od zarybiania zbiornika wodnego;

9) w stosunku do podstrefy W05:

a) wykluczyæ zbiornik wodny z rekreacyjnego i gospodar-
czego wykorzystania,

b) odst¹piæ od zarybiania zbiornika wodnego;

10) w stosunku do podstrefy W06:

a) dopuszcza siê wykorzystywanie zbiornika wodnego na
potrzeby amatorskiego po³owu ryb z jego brzegów
oraz ze sprzêtu p³ywaj¹cego,

b) dopuszcza siê funkcjonowanie jednego k¹pieliska nad
zbiornikiem wodnym,

c) wykluczyæ zbiornik wodny z rekreacyjnego wykorzysta-
nia innego ni¿ w lit. a i b;

11) w stosunku do podstrefy W07, obowi¹zuj¹ zasady gospo-
darowania okre�lone przepisami dotycz¹cymi rezerwatów
przyrody;

12) w stosunku do podstrefy W08,:

a) dopuszcza siê wykorzystywanie zbiornika wodnego na
potrzeby amatorskiego po³owu ryb z jego brzegów
oraz ze sprzêtu p³ywaj¹cego,

b) wykluczyæ zbiornik wodny z rekreacyjnego wykorzysta-
nia innego ni¿ w lit. a;

13) w stosunku do podstrefy W09:

a) dopuszcza siê wykorzystywanie zbiornika wodnego
na potrzeby amatorskiego po³owu ryb z jego brzegów,

b) wykluczyæ zbiornik wodny z rekreacyjnego wykorzysta-
nia innego ni¿ w lit. a;

3. Rozmieszczenie stref funkcjonalno-przestrzennych i
ich podstref przedstawia opracowanie kartograficzne, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia.

§6. Wskazanie obszarów udostêpnianych dla celów na-
ukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, ama-
torskiego po³owu ryb i dla innych form gospodarowania oraz
okre�lenie sposobów korzystania z tych obszarów przedsta-
wia za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia.

§7. Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studiów uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pobiedziska i Kostrzyn, miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego gminy Pobiedziska i Kostrzyn, pla-
nu zagospodarowania przestrzennego województwa wielko-
polskiego:

1) w stosunku do strefy L, nie zabudowywaæ gruntów obiek-
tami kubaturowymi i technicznymi, nie s³u¿¹cymi ochronie
przyrody i gospodarce le�nej;

2) w stosunku do strefy N:

a) nie zabudowywaæ gruntów obiektami kubaturowymi i
technicznymi, nie zwi¹zanymi z ochron¹ przyrody,

b) nie zalesiaæ gruntów;

3) w stosunku do strefy R:

a) nie zabudowywaæ gruntów obiektami kubaturowymi i
technicznymi na dzia³kach powsta³ych w wyniku wtór-
nych podzia³ów,

b) nie zabudowywaæ gruntów obiektami kubaturowymi i
technicznymi z wyj¹tkiem:

- obiektów gospodarskich przy istniej¹cych gospo-
darstwach,

- zabudowy zagrodowej przy istniej¹cych drogach na
potrzeby prowadzonej dzia³alno�ci rolniczej,

- wyznaczonych w §5 planu ochrony obszarów do-
puszczonych do zabudowy oraz technicznej infra-
struktury liniowej,

c) dopuszcza siê zalesienia gruntów na warunkach jak
okre�lone dla strefy L,

d) tworzyæ wielogatunkowe zadrzewienia �ródpolne z³o-
¿one z gatunków rodzimych;

4) w stosunku do strefy D, tworzyæ zadrzewienia z³o¿one z
gatunków rodzimych wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych,
poza pasem drogowym;

5) w stosunku do podstrefy D09 i podstrefy D17, nie zwiêk-
szaæ szeroko�ci pasa drogowego;

6) w stosunku do podstref: D01, D02, D05, D06, D07, D08,
D10, D11, D12, D14, D13, D15, D16, D24, D25, D26, D27,
D28, D29, D30, D31:
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a) pozostawiæ gruntowy charakter dróg,

b) nie wype³niaæ ubytków w drogach gruzem, ani innymi
materia³ami odpadowymi;

7) w stosunku do podstref: D03, D04 i podstref: D18, D19,
D20, D21, D22:

a) pozostawiæ gruntowy charakter dróg, z wyj¹tkiem lit. b,

b) dopuszcza siê utwardzanie dróg kostk¹ brukow¹ lub
kamieniem naturalnym,

c) nie wype³niaæ ubytków w drogach gruzem, ani innymi
materia³ami odpadowymi.

8) w stosunku do podstrefy D23:

a) pozostawiæ gruntowy charakter dróg, z wyj¹tkiem lit. b,

b) pozostawiæ pozosta³o�ci kamiennej kostki, stanowi¹cej
fragment przedwojennej nawierzchni drogowej w miej-
scowo�ci Zbierkowo oraz podj¹æ dzia³ania s³u¿¹ce jej
odbudowie na ca³ej d³ugo�ci drogi w miejscowo�ci
Zbierkowo,

c) nie wype³niaæ ubytków w drogach gruzem, ani innymi
materia³ami odpadowymi.

9) w stosunku do strefy M, zasady zagospodarowania zgod-
nie z dotychczasowym sposobem wykorzystania;

10) w stosunku do strefy Z, z wy³¹czeniem podstrefy Z04:

a) nie zabudowywaæ gruntów obiektami kubaturowymi i
technicznymi na dzia³kach powsta³ych w wyniku wtór-
nych podzia³ów,

b) nie budowaæ dominant architektonicznych przewy¿sza-
j¹cych wysoko�æ s¹siednich budynków, zw³aszcza
masztów telefonii komórkowych oraz si³owni wiatro-
wych,

c) dopuszcza siê lokalizacjê na 1 dzia³ce nie wiêcej ni¿ 1
budynku mieszkalnego oraz 1-2 budynków gospodar-
czo-gara¿owych,

d) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych � maksy-
malnie 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze
u¿ytkowe),

e) liczba kondygnacji budynków gospodarczo-gara¿owych
� 1 kondygnacja nadziemna,

f) maksymalna wysoko�æ budynków mieszkalnych od po-
ziomu terenu do kalenicy nie powinna przekraczaæ 9,0 m,

g) maksymalna wysoko�æ �cian pionowych budynków
gospodarczo-gara¿owych (od poziomu terenu do oka-
pu dachu) nie powinna przekraczaæ � 3,5 m,

h) dachy budynków mieszkalnych oraz budynków gospo-
darczo-gara¿owych � sko�ne dwu- lub wielospadowe,

i) pokrycie dachów budynków mieszkalnych oraz budyn-
ków gospodarczo-gara¿owych � dachówka ceramicz-
na, dachówka cementowa, materia³y dachówkopodob-
ne lub materia³y naturalne np. gont lub strzecha,

j) kszta³t dachu, pokrycie dachu i architektura budynku
mieszkalnego i budynku gospodarczo-gara¿owego na
1 dzia³ce o podobnym charakterze,
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k) ogrzewanie budynków mieszkalnych oraz budynków
gospodarczo-gara¿owych � przy zastosowaniu paliw
innych ni¿ wêgiel brunatny, wêgiel kamienny lub torf,

l) gospodarka �ciekowa � przy zastosowaniu atestowa-
nych zbiorników bezodp³ywowych na okres tymczaso-
wy (do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej),

m) ogrodzenia dzia³ek � maksymalna wysoko�æ ogrodze-
nia � 150 cm; nie budowaæ ogrodzeñ pe³nych oraz z
prefabrykowanych elementów betonowych;

11) w stosunku do podstrefy Z07:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy do 30 m od po³udnio-
wo-zachodniej i po³udniowo-wschodniej granicy pod-
strefy,

b) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na dzia³ce nie
mniejszy ni¿ 70% powierzchni dzia³ki;

12) w stosunku do podstrefy Z08, sposób zagospodarowania
terenu wy³¹cznie zgodny z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cym w dniu wej-
�cia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia;

13) w stosunku do podstref Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15,
Z16, Z17:

a) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na dzia³ce nie
mniejszy ni¿ 70% powierzchni dzia³ki,

b) nie dopuszcza siê poboru wód wykraczaj¹cego poza
zwyk³e korzystanie z wód w rozumieniu przepisów
szczególnych;

14) w stosunku do podstrefy Z18:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy 40 m od po³udniowo-
zachodniej, po³udniowo-wschodniej, zachodniej i
wschodniej granicy podstrefy ,

b) pozostawiæ teren poni¿ej górnej krawêdzi rynny polo-
dowcowej nieogrodzony,

c) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na dzia³ce nie
mniejszy ni¿ 90% powierzchni dzia³ki,

d) nie dopuszcza siê poboru wód wykraczaj¹cego poza
zwyk³e korzystanie z wód;

15) w stosunku do podstrefy Z04 i podstrefy Z05:

a) nie budowaæ dominant architektonicznych znacznie
przewy¿szaj¹cych wysoko�æ budynków s¹siednich,
zw³aszcza masztów telefonii komórkowych oraz si³ow-
ni wiatrowych,

b) dopuszcza siê lokalizacjê na 1 dzia³ce nie wiêcej ni¿ 1
budynku mieszkalnego oraz 1-2 budynków gospodar-
czo-gara¿owych,

c) liczba kondygnacji budynków gospodarczo-gara¿owych
� 1 kondygnacja nadziemna,

d) maksymalna wysoko�æ �cian pionowych budynków
gospodarczo-gara¿owych (od poziomu terenu do oka-
pu dachu) � 3,5 m,
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e) dachy budynków mieszkalnych oraz budynków go-
spodarczo-gara¿owych � sko�ne dwu- lub wielospa-
dowe,

f) pokrycie dachów budynków mieszkalnych oraz bu-
dynków gospodarczo-gara¿owych � dachówka cera-
miczna, dachówka cementowa, materia³y dachówko-
podobne lub materia³y naturalne np. gont lub strze-
cha,

g) kszta³t dachu, pokrycie dachu i architektura budynku
mieszkalnego i budynku gospodarczo-gara¿owego na
1 dzia³ce o podobnym charakterze,

h) ogrzewanie budynków mieszkalnych oraz budynków
gospodarczo-gara¿owych � przy zastosowaniu paliw
innych ni¿ wêgiel brunatny, wêgiel kamienny lub torf,

i) gospodarka �ciekowa � przy zastosowaniu atestowa-
nych zbiorników bezodp³ywowych na okres tymczaso-
wy (do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej),

j) okre�liæ miejsca na gromadzenie odpadów sta³ych,

k) ogrodzenia dzia³ek � maksymalna wysoko�æ ogrodze-
nia � 150 cm; nie budowaæ ogrodzeñ pe³nych oraz z
prefabrykowanych elementów betonowych;

16) w stosunku do podstrefy Z04:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³o�ci 50 m od
granic dzia³ki 28/16 (arkusz 1, obrêb Wójtostwo, gmina
Pobiedziska),

b) dopuszcza siê dokonywanie wtórnych podzia³ów dzia-
³ek z mo¿liwo�ci¹ zabudowy, o powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 4.000 m2,

c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych � maksy-
malnie 1 kondygnacja nadziemna,
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d) maksymalna wysoko�æ budynków mieszkalnych od
poziomu terenu do kalenicy � 7,0 m,

e) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na dzia³ce nie
mniejszy ni¿ 90% powierzchni dzia³ki;

17) w stosunku do podstrefy Z05:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³o�ci 50 m od
granic dzia³ki 28/16 (arkusz 1, obrêb Wójtostwo, gmina
Pobiedziska),

b) dopuszcza siê dokonywanie wtórnych podzia³ów dzia-
³ek z mo¿liwo�ci¹ zabudowy, o powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 2.500 m2,

c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych � maksy-
malnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
u¿ytkowe,

d) maksymalna wysoko�æ budynków mieszkalnych od
poziomu terenu do kalenicy � 9,0 m,

e) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej na dzia³ce nie
mniejszy ni¿ 70% powierzchni dzia³ki.

§8. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr
75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, z 2008
r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Nr 4/09

Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 3 czerwca 2009 r.

Za³¹cznik Nr 1

IDENTYFIKACJA ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA ISTNIEJ¥CYCH I POTENCJALNYCH ZAGRO¯EÑ
WEWNÊTRZNYCH I ZEWNÊTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW
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Za³¹cznik nr 2

ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW REALIZACJI DZIA£AÑ OCHRONNYCH ORAZ ROZMIESZCZENIE STREF
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH I ICH PODSTREF.

Podzia³ arkuszowy opracowania kartograficznego do planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Promno
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Za³¹cznik nr 3

OBSZARY UDOSTÊPNIANE DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH,
AMATORSKIEGO PO£OWU RYB I DLA INNYCH FORM GOSPODAROWANIA ORAZ SPOSOBY KORZYSTANIA

Z TYCH OBSZARÓW
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UCHWA£A Nr XXXV/200/09 RADY GMINY DOBRZYCA

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z
dnia 29 marca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy Dobrzyca w §3 wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) pkt 6 lit f otrzymuje brzmienie:

�odpady nieselekcjonowane (komunalne zmieszane) od-
bierane s¹:

- w Dobrzycy w cyklu tygodniowym,

- na obszarach pozosta³ych miejscowo�ci gminy w cyklu
miesiêcznym,

- w gospodarstwach domowych jednoosobowych na
terenie ca³ej gminy w cyklu dwumiesiêcznym�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzyca.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Witalis Pó³rolniczak


