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12) niszczenia zadrzewień i zakrzaczeń
śr6dpolnych, śr6dłąkowych i przydrożnych,
13) poruszania się łodziami o napędzie
motorowym po jeziorach
rzekach
w celach turystycznych
sportowych."
§

§

2. Wykonanie rozporządzenia powierza się
dyrektorom wydział6w: Ochrony Srodowiska,
Gospodarki Przestrzennej oraz Kultury
i Sportu.
3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Bydgoskiego.

§ 4. Rozporządzenie

wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Wojewoda Bydgoski
WłodLisław Giziński

l) wznoszenia obiekt6w i instalowania urządzeń
powodujących zanieczyszczenie i skażenie
wody, powietrza i gleby, stanowiących 1r6dło
nadmiernego hałasu luo naruszających walory
estetyczne krajobrazu,
2) budowy dróg, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ciągów ciepłowni~zych, gazowych
bez uwzględnienia wymagań ochrony krajobrazu.
Różnica w kosztach może byĆ dofinansowana
z funduszu ekologicznego,
3) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych,
linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji
w odległości mniejszej niż 100 m od linii
brzegowych jezior oraz rzek Brdy i Zbrzycy
z dopływ~mi,z wyłączeniem przypadków, gdy
w strefie 100 metrów od linii brzegowej
przebiega droga udostępniona dla ruchu pojaZd6w, co wymaga uzgodnienia z Wojewodą,
4) wprowadzania zmian stosunków wodnych nickorzystnych dla ekosystem6w objętych ochron, .
oraz zabudowy technicznej rzek, potok6w
i ir6dlisk,
5) eksploatacji surowc6w mineralnych z wyjątkiem
potrzebnych do zaspokojenia potrzeb lokalnych
6) dokonywania prac Ziemnych naruszających
w spos6b trwały rzeibę terenu,

Rozporządzenie

Nr 199/93

Wojewody Bydgoskiego
z dnia 28·czerwca 1993 r.
zmieniające uchwałę Wojew6dzkiej Rady
Narodowej w Bydgoszczy w sprawie utworzenia Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 paidziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Oz. U.Nr 114,
poz. 492)

§

l. W uchwale Nr XI/68/90 Wojew6dzkiej Rady
Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 r.
w sprawie utworzenia Chojnickiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. BYdg. Nr 8,
poz. B5 z p6in. zm.) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Na terenie Parku Krajobrazowego i jego
strefy ochronnej wprowadza się następujące
zakazy:

7) lokalizowania wysypisk śmieci i odpadów
z wyjątkiem nie~będnych dla miejscowej
ludności,
6) lokalizowania
zwierząt,

wielkotowarowYCh

ferm hodowli

9) prowadzenia czynności powodujQcych
proces6w erozyjnych,

wzmożenie

10) używanie w celach turystycznych i sportowych
pojazd6w z silnikami spalinowymi p02a drogami
udostępnionymi,
11) dojeżdżania do brzegów jezior i rzek pOjazdami silnikowymi z wyjątkiem właścicieli,
zarządc6w i posiadaczy terenów przylegających
do jezior i rzek, jak też ich domowników,
pracownik6w oraz służb do tego uprawnionych,
12) niszczenia zadrzewień i zakrzaczeń
śr6dłąkowych i przydrożnych,

śr6dpolnyc11

l]) poruszania się. ło~zlami o napędzie ~otorowym
po jeziorach i rzekach w celaCh turystycznych
i sportowych. Zakaz nie dotyczy jeziora
Charzykowskiego."

§

2. Wykonanie rozporządzenia powierza si~
dyrektorom wydziałów: Ochrony ~rodowiska,
Gospodarki Przestrzennej oraz Kultury
i Sportu.

właścicieli, Zaflijdców i pOSiadaczy icrenów
przylegaj~cych do jUlior i rzck, jak tel icn
domowników, pracowników oraz słulb do tego
uprawn Ionycl1,..

§

3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Bydgoskiego.

~ 2. Wykonanie rozporządlcrlla pOwierza się
dyrektorom wydziałów: Ocnrony Środowiska,
Gospodarki Przc5trzenneJ oraz Kultury i
Sportu.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w tycie
14 dni od dnia jego ogłoszenia.

po upływie

§ 3. Rozporządzeniu

w Dzienniku
skiego.
Wojewoda

Bydgoski

Włodzisław

Giziński

§

podlega ogłoszeniu
UrzQdowym Województwa

4. Rozporządzenie wchodzi w tycie po upływi~
14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Wojewoda
Włodzisław
Wojewody

Rozporządzenie
Wojewody

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 paidziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Oz. U.
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.~Jkt 14 następuj,qc,ej

Jub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych,
urządzeń lub instalacji w odległości mniejszej nit 100 m od linii
bfl~gOWYC~ jezior oraz rzeki Wdy

dopłiwami, z wyłączeniem przypadkÓw
gdy
w strct~e lUU metrów od linii brzegow;j prze;)leg8 droga ,udostępniona dla rU,chu pojazdów"
co ,vmaga uZAodnienia z Wojewodą."
L

.,

w 9 4 dGuaJc
"15)

SIę pkt 15 na5t~pującej

Na podstawie art. }2 ustowy z dnia 16 patdZlernika 1991 r. o ochronie przyrody (Oz. U.
Nr 114, poz. 492)

§

I

"14) bUDOWY

2)

19~} r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie
utworzenia ~2 obszarów krajobrazu chronio
nego w województwie
bydgoskim.

W rozporządzeniu Nr 52/93 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 r.
~ s~r5w~e utworzenia parku krajobralowego pod nazwą."Wdecki Park.Krajobrazowy" (Oz. Urz. Woj. 8ydg. Nr lO, poz. 133)
N~r~waaza sis nastęoujęce zmiany:
w

Nr 20l/~3

Bydgoskiego

z dnia 28 czerwca

poz. 492)

L.'eSci

Gizińskl

199> r.

zmienlaj,ce rozporządzcMle Wojewody Bydgoskiego
w sprawie utworzenia ~arku krajobrazowego pod
nazw, "Wdecki Park Krajobrazowy".

l:~

Bydgpski

clydgoskiego

z dnia 28 czerwca

Nr1lA,

Bydgo-

tre~ci:

doje~dtu~l. GO brzegów jezior I ~zck
pojazd;:,nlł,;]IniKowymi z WY.lątkiem

l. W rozporządzeniu Nr 9/91 Wojewody Bydgo~
skiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawi
utworzenia 220bszaró~. krajobrazu chronio
nego w województwie bydgos~im (Oz. Urz.
Woj. B~dg. Nr 17, poz. 121) wprowadzam
następujące zmiany:
l) § 4 rOZPorz~dz~nia

otrzymuje

brzmlcnl~;

.§ 4 Na obszarach

chroni~nego krajobrazu wprowadza się następuj,c~ Zak41y:
l) budowy lub rozbudOWy o~icktów budowlanych, linii komunikacyjnyCh,
urzlldzeń lub Inst!llacji w oOltlgło6:;.
mnicjsz~j nit 10U m od linii brzegowych jezior oraz rzek Brdy,
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