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ROZPORZĄDZENIE NR 3 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 14 lutego 2008r. 

 
w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego 

 
Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 oraz art. 17 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. wyn. z M. P.  
z 2005r. Nr 62, poz. 861, zm. wyn. z M. P. z 2006r. 
Nr 73, poz. 733, z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 oraz zm. wyn. z M. P. 
z 2007 . Nr 77, poz. 828), art. 4 ust. 1, 13 pkt 1 usta-
wy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przemęcki Park Krajobrazowy, zwany dalej 
„parkiem” obejmuje obszar 20.961,4ha, w tym na 
terenie województwa lubuskiego 2.894,0ha oraz na 
terenie województwa wielkopolskiego 18.067,4ha. 

2. Opis granic parku na terenie województwa 
lubuskiego określa załącznik Nr 1 do niniejszego 
rozporządzenia. W układzie przestrzennym granice 
parku przedstawia mapa z dziewięcioma arkusza-
mi w skali 1: 5000 stanowiąca załącznik Nr 2 do 
rozporządzenia.  

§ 2. Do szczególnych celów ochrony na terenie 
parku należy: 

1) ochrona i zachowanie interesujących fragmen-
tów krajobrazu polodowcowego; 

2) zachowanie populacji rzadkich i chronionych 
gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich 
siedlisk; 

3) zachowanie torfowisk i innych środowisk wil-
gotnych oraz bagiennych; 

4) zachowanie naturalnych ekosystemów wod-
nych; 

5) utrzymanie walorów kulturowych; 

6) utrzymanie struktury przestrzennej terenów  
z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego 
krajobrazu rolniczego. 

§ 3. 1. Na terenie parku wprowadza się nastę-
pujące zakazy: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo och-
rony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze 
zmianami); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schro-
nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej 
ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności w ramach ra-
cjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej  
i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpożaro-
wej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbu-
dowy, utrzymania, remontów lub naprawy urzą-
dzeń wodnych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, 
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym ko-
palnych szczątków roślin i zwierząt, a także 
minerałów; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształca-
jących rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je-
żeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej 
lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych  
w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjąt-
kiem obiektów służących turystyce wodnej, go-
spodarce wodnej lub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno - błotnych; 


