
UCHWAŁA NR XL/271/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie  negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie 
terenu dotyczącego Gminy Drawsko ustanawiającego Nadnotecki Park Krajobrazowy 

Na podstawie art. 38b ust. 2 pkt 2) lit. d) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) i art. 89 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z projektem Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego opiniuje się 
negatywnie projekt Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie dotyczącym terenu 
Gminy Drawsko. 

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Drawsko do przekazania niniejszej uchwały Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego z wnioskiem o uwzględnienie niniejszej opinii. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 
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UZASADNIENIE 

 do uchwały nr XL/271/2022 
Rady Gminy Drawsko  

z dnia 15.06.2022 
 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem nr DAP.4214/2022 z dnia 06.06.2022 r. 
(wpływ do Urzędu Gminy Drawsko 08.06.2022r.) zwrócił się do Rady Gminy Drawsko o 
zaopiniowanie projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego. Zgodnie z art. 38b 
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
,,zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez 
sejmik województwa: zasięga opinii o projekcie od: rad gmin położonych na terenie województwa - 
z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu 
krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym 
brzmieniu’’. 
Przedstawiony projekt Audytu zawiera zapisy dotyczące utworzenia Nadnoteckiego Parku 
Krajobrazowego na terenie m. in. Gminy Drawsko. 
W karcie oceny będącą częścią wykonanego audytu ,,wskazania do typowania krajobrazu 
priorytetowego DOLINA NOTECI: WALKOWICE–KRZYŻ WIELKOPOLSKI wskazują na brak 
cech analitycznych charakterystycznych typologicznie dla ustanowienia wskazanej formy 
ochrony. Negatywnie zostało ocenione wyznaczenie krajobrazu priorytetowego według 
kryterium reprezentatywności, ważności krajobrazu oraz dotychczasowej ochrony prawnej. 
Opisując planowany do ochrony teren nie zidentyfikowano ,,zagrożeń potencjalnych’’, 
wymieniono jedynie zagospodarowane, funkcjonujące w obowiązującym systemie prawnym 
obiekty, definiując je jako zagrożenia o poziomie ,,umiarkowanym’’ i ,,niewielkim’’.  
Audyt w części dotyczącej Gminy Drawsko poprzez utworzenie parku krajobrazowego dotyczy 
m.in. zahamowania rozwoju dwóch największych miejscowości Gminy Drawsko t.j. miejscowości 
– Drawsko, w której znajduje się siedziba Urzędu Gminy i miejscowości - Drawski Młyn 
zlokalizowanych wzdłuż rzeki Noteć z zabudową mieszkalną i towarzyszącą.  
Gmina jest gminą turystyczną. Utworzenie parku krajobrazowego spowoduje brak możliwości 
budowy nowych obiektów turystycznych oraz znacząco będzie oddziaływać na ruch turystyczny, 
co przełoży się na funkcjonowanie już istniejących obiektów.  
Wprowadzenie ograniczeń wynikających z utworzenia parku krajobrazowego stanowi istotne 
zagrożenie dla rozwoju funkcjonującego w Drawskim Młynie  największego zakładu produkcyjnej 
w naszej gminie - Odlewnia Żeliwa Drawski S.A., która dostarcza miejsca pracy mieszkańcom i nie 
tylko.  
Północna część zabudowy wsi Drawsko, położona jest nad rzeką Noteć, w odległości nawet 
niecałych 20 m od linii brzegowej. 
W obydwóch miejscowościach, na obszarach objętych Audytem, są uchwalone miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których w chwili obecnej trwa intensywny rozwój 
zabudowy mieszkaniowej i jej towarzyszącej. 
W przypadku powstania parku krajobrazowego, Gminę nie stać na wypłatę odszkodowań za utratę 
wartości nieruchomości, które mieszkańcy lub inwestorzy spoza Gminy zakupili w celach 
mieszkaniowo – inwestycyjnych. 
Kolejnym, bardzo ważnym aspektem, jest funkcjonowanie od 2011 r. nad rzeką Noteć Przystani 
Yndzel w Drawsku wybudowanej w ramach WRPO, gdzie część nabrzeża starorzecza  została 
zrewitalizowana, dzięki czemu stworzono bezpieczne warunki cumowania dla jednostek 
pływających. Rzeka Noteć jest częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Wybudowanie 
Przystani spowodowało, że mieszkańcy Gminy zwrócili się w kierunku rzeki widząc w jej 
potencjale siłę rozwojową. Obecnie Przystań jest doposażana, zagospodarowywana, samorząd dba 
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o rozwój tego terenu, który jest podstawą turystyki wodnej. W ramach przyjętych strategii rozwoju 
w oparciu o drogę wodną, Gmina planuje tu budowę bulwarów spacerowych wzdłuż rzeki Noteć. 
Koncepcja projektu zakłada odtworzenie i rozbudowę ścieżek spacerowych.  
Ponadto dwa stopnie wodne, które w Gminie Drawsko funkcjonują, to podstawa dla powstania 
elektrowni wodnych wytwarzających odnawialną energię, która jest zdecydowanie priorytetem 
dla Państwa oraz dla regionu w zakresie wykorzystywania naturalnych zasobów przyrodniczych do 
produkcji energii. Uchwalenie Audytu spowoduje, że ten potencjał inwestycyjny nie będzie mógł 
być wykorzystany. 
Nadto, położenie Gminy Drawsko nad rzeką Noteć przy uwzględnieniu niezbędnego rozwoju 
Gminy i dbałości o środowisko naturalne - ochronę walorów przyrodniczych - były i są 
uwzględnianie w dokumentach strategicznych Gminy, upatrując w nich szansy na rozwój Gminy, 
w tym rozwój turystyczny. Utworzenie parku krajobrazowego wskazanego w Audycie spowoduje 
brak możliwości rozwoju Gminy, z uwagi na ustawowe ograniczenia wprowadzone zakazami i 
planami, które są ustanawiane na terenach takich parków. 
Projekt Audytu zawiera również propozycję utworzenia Parku Kulturowego Nadnoteckie 
Osadnictwo Olęderskie Skupione, który zasięgiem terytorialnym obejmuje m.in. część Gminy 
Drawsko. 
W Audycie określono wytyczne odnośnie kształtowania przestrzeni, m.in. ograniczenie zabudowy 
tylko do terenów zwartej zabudowy, zachowanie otwartej przestrzeni pomiędzy jednostkami 
osadniczymi, określono formy dachów i budynków oraz materiałów wykończeniowych i ogrodzeń 
posesji, ograniczenie lokalizacji urządzeń technicznych, w tym: paneli fotowoltaicznych, 
klimatyzatorów, urządzeń wentylacyjnych itp. w sposób niezakłócający odbioru wizualnego 
obiektu z ulic i innych przestrzeni dostępnych publicznie. 
Rekomendacje i wnioski dotyczące kierunków i zasad kształtowania zabudowy, zagospodarowania 
i użytkowania terenów będą dla Gminy ograniczeniem w realizacji nowej zabudowy i 
uniemożliwią realizację planowanych projektów i inwestycji, a także ograniczają mieszkańcom 
sposób zabudowy i możliwość korzystania z  energetyki odnawialnej.  
Z uwagi na powyższe Rada Gminy Drawsko opiniuje negatywnie projekt Audytu krajobrazowego 
województwa wielkopolskiego w zakresie dotyczącym Gminy Drawsko.  
Podjęcie niniejszej uchwały w ww. zakresie jest uzasadnione.  
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