
Uchwała Nr XXXII/237/2005 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 27 września 2005 r. 
 

 

 

w sprawie: projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

                    utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Środkowej Wisły w  

                    części położonej w województwie mazowieckim.   
 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 

w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z późn.zm.), po zapoznaniu się z projektem 

rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia Parku 

Krajobrazowego Dolina Środkowej Wisły w części położonej w województwie 

mazowieckim wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia oraz  

z opracowaniem „Koncepcja zrównoważonego rozwoju i ochrony Doliny 

Środkowej Wisły” Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Miejska w Karczewie odmawia uzgodnienia projektu rozporządzenia 

Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina 

Środkowej Wisły w części położonej na terenie Gminy Karczew  

i nie wyraża zgody na utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Środkowej 

Wisły na terenie Gminy Karczew. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                          Przewodniczący 

                                                                 Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                   mgr inż. Waldemar Pawlik 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

 Zgodnie z projektem rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego, Park 

Krajobrazowy Dolina Środkowej Wisły obejmowałby wszystkie miejscowości 

Gminy Karczew z wyjątkiem miasta Karczew oraz wsi Janów. 

 Wprowadzane wraz z utworzeniem proponowanego Parku 

Krajobrazowego zakazy i nakazy praktycznie uniemożliwiłyby rozwój 

poszczególnych miejscowości. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew określa zupełnie 

odmienny charakter zagospodarowania. 

 Nadmienić należy, że istniejący obecnie system obszarów chronionych na 

terenie Gminy Karczew obejmuje swym zasięgiem przeważającą część jej 

powierzchni. W jego skład wchodzą m.in.:  

- Mazowiecki Park Krajobrazowy, 

- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

- Rezerwaty: „Wyspy Świderskie”, „Łachy Brzeskie”, „ Na Torfach” 

- 15 pomników przyrody.      

   


