
UCHWAŁA NR 445/XLII/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: 
Dz. U. 2017 r. poz. 2096), art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.1)), § 22 ust. 1 Regulaminu pracy Sejmiku Województwa 
Pomorskiego oraz § 2 uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 
normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa 
w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
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Gdańsk, dnia środa, 17 stycznia 2018 r.

Poz. 203



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

1) Dz. U. 2016 poz. 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595.
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