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DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODZIWA POZNAŃSKIEGO Nr 16 

Rozpor.ządzenie Nr 1/92 
Wojewody Leszczyńskiego i Wojewody Poznańskiego 

z dnia 1 grudnia 1992 r. 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 pafdziernika 1991 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492) oraz art. 53.
usL 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach
rządowej administracji og6lnej (Dz.U. Nr 21, poz.. 123) rozpo-

. rządza się. co następuje:

§ 1

5) eksploatacji surowców mineral:1)ycll z wyjątkiem �
trzebnych do żaspokojenia potrzeb lokalnych.

6) niszczenia obszarów zabagnionych i zatorfionych, łac:z·
nie z eksploatacją torfu. •

·7) prowadzenia czynności powodujących wzinotcnie pro-
cesów erozyjnych. 

8) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i �
mysłowycll z wyjątkiem nie�ych dla potrzeb miej-
scowej ludn�ci.

9) likwidowania zadrzewień i zakrzewień.
10) budowy obiektów dla potrzeb turystyki i wypoczynku o

charakterze pobytowym,
11) lokalizowania dużych ferm hodowli zwierząt (powytej

150 DJP),
12) używania łodzi motorowych i uprawiania sportów mer

torowych, wycinania roślinności brzegowej w okresie
wiosennym i letnio-jesiennym. zagradzania strefy przy
brzet.nej na odległość minimum 100 m.
Zakaz nie dotyczy łodzi naletących do gospodarstw ry
backich oraz. organów bezpieczeństwa i porządku pu
blicznego,

13) umieszczania tablic reklamowych i ogłoszeniowych z
wyjątkiem znaków związanych z ochroną i zagospoda-

• rowaniem Parku.Tworzy się Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderegp Chłapow
skiego, zwany dalej ..Parkiem" obejmujący tereny krajobrazu 
rolniczego z pasowymi zadrzewieniami śródpolnymi o dużych 
wartościach przyrodniczych, najobrazowych. naukowo-dydak
tycznych i kulturowych. 

2. Nakazy:

\ . § 2. 
1. Park obejmuje obszar o powierzchni 17 .']JJ) ba. z czego

2. 700 ha na terenie gminy Czempiń. 2.640 ha na terenie gminy
Śrem, 6.460 ha na terenie gminy Krzywiń, 5.400 ha na terenie
gminy Kościan.

W skład Parku wchodzą: 
lasy o powierzchni - 2.553 ha
grunty orne o powierzchni -11.282 ha
użytki zielone o powierzchni 1.480 ha
wody o powierzchni 25 ba 

, - pozostałe ( drogi. tereny zabudowane, cieki) 1.860 ha 
2. Strefę otuliny Parku stanowi obszar chronionego krajobra
zu Krzywmsko-Osiecki.
3. Granice tworzonego Parku i granice strefy otuliny pned
stawiono na mapie w skali l:lCXXXJO. uzupełnionej opisem
granic stanowiącym załącznik nr l do rozporządzenia.

§ 3
dcbiona walorów Parku realizowana bc;dzie przez wprowadze
nie. stosownycli ograniczeń, zakazów i nakazów w zakresie 
działalności gospodarczej i rekreacyjnej. gwarantujących ochro
nę walorów przyrodniczych. kulturowych. historycznych i krajo
brazowych. 

§4
Na taenie Parku wprowadza się: 
1 .. Zakazy: 

1) wmoszcnia obiektów i instalowania urządzeń powodu
jących .. ujemne oddziaływanie na środowisko i· lcrajo- •
braz.

'.2) prowadzenia'-pruz :teren Parku krajowych i regional
nych linii pnesyłowych. infrastruktury technicznej i szla. 
.k6w ..komunikacyjnych. 

·3) • wprowadzania zmian stosunków ·wodnych niekorzyst
nycli .dla środowiska. 

4) dokonywania prac ziemnych naruszających w sposób
trwały nctbę terenu.

1) zakładania. uzupełniania i•rekonstrukcji istniejących za.
dnewieó wyłącmie gatunkami rodmnymi.

2) stosowania w budownictwie form architektonicznydl
harmonizujących z walorami krajobrazowymi okolic
Parku.

3) ograniczenia lokalizowania budownictwa letniskowego
i jego rozbudowy do zakresu ujętego w planie ochrony
Parku.

4) objc.cia ścisłą ochroną przed zaniec::zyszaeniem wód
powierzchniowych i podziemnych.

5) rekultywacji i zagospodarowania istniejących gnmt6w
zdegradowanych i nieużytków.

6) prowadzenia gmpodarki leśnej zapewniającej c:iągłof6
i trwałość lasu oraz zachowania właściwego składu ga•
tunkowego dla tego rejonu według „Ogólnydl zasad
zagospodarowania lasów wchodzących w stJad partów
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu'",

7) prowadzenia gmpodarki rolnej niepowodującej degra
dacji gleb i innydi elementów �owiu.a. ze szacgól
nym zwróceniem uwagi na zasadnmć stosoWania środ
ków chemicznych ••

8) wyznaczenia i wykonania prostych DrZ11dzeń ułatwiają
cych krajoznawstwo.

. § 5 
Wymienione w § 4 zakazy i nakazy obowillm,ią na terenie 
·Parku oraz poza jego granicami na terenie tych miejsc:owmci.
które tylko częściowo ·wchodzą -w skład Partu i powodu�
negatywne oddziaływanie-na �owisko.

§.6
Przestrzeganie zakazów i nakazów. o któeych mowa w § 4 
obowiązuje organy administracji państwowej i �j 
oraz jednostki organizacyjne i osoby fizyczne prawa� dzia• 

.łalność gospodari::zą .• 

§1

Realizację celów .. dla. których tworzy się 'Park, uma:tliwiają 
plan ochrony i plan zagospodarowania przestnenncgo. które 
zostaną opracowane do 31 grudnia 1995 r. 

_) 
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§::8: 
Dla_ podmiotów; gospodarczych- znajdując:ycll się na.. obszaae 
Parku. które· nie spełniają . wymogów-, w- :zakresie· gospodarki 
kiekowooodpadowej. i ochrony powietrza dla obszarów spe
cja.lnie _ dnooionydl· wyznacza się okres ąostosowawc:zy- do 

• 31 grudnia -1998 r; 

. f9-
Zapewnienje.-nale:tytej ochrony Parku. o�onej w niniejszym 
rozporządzeniU:. należy do Dyrektora· Panu i jego Zarządu 
oraz rady naulcowo-społeanej jako organu opiniodawczo.do
radczego, . które zostaną powołane � aktami wyko-

. �Vlcz:ymi określającymi także statut Parku. • 

§ 10
_Wykonanie rozporządzenie i nadzór nad jego realizacją po
wierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Lesz
nie i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Poznaniu. 

§11

Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lesz
czyńskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznań
skiego. 

Wojewoda Leszczyński 
(-) Eugeniusz Matyjas 

Wojewoda Poznański 
( -) Wlodzimien: ł:Ącki 

Załącznik nr 1 

do rozporządzenia nr 1/92 
Wojewody Leszczyńskiego 
i Wojewody· Poznańskiego 

z dnia 1 grudnia 1992 r.

Opis granic Parku Krajobrazowego im. gen. Dezydengo Clła
powsldego. 

Od północy. od. granicy województwa leszczyńskiego i poz
nańskiego drogą. Gorzyce-Bett:owo w kierunku wsi Betkowo. 
Drogą tą do smyżowania z dro�.w kierunku północnym. do 
wsi Słonin. Od-skrzyżowania drogą do wsi Słonin i dalej w 
kienmku półnoaiym do skrzylowania z-.drogą do wsi Borowo. 
Od skrzyżowania drogą tą w· kierunku wschodnim do skrzyżo
wania z.neką.Olszynką. Rzeką tą w kicnmkn południowo-za
chodmm do mzylowania.z rowem. dopływowym.od.wsi.Boro
wo. Rowemtym. W--kierunku wscllodnim i południowo-wscbo-· 
dnim do - drogi Gorzyce-Gorzyc:. Drogą .tą . w kierunku 
wschodnim. do wsi Gorzyczki i dalej pnez wieś Nowy Gołębin 
do drogi Rakówka-Donatowo. Drogą tą w kierunku południo
wym do wsi • Donatowo. Z miejscowości Donatowo drogą w 
kienmku wschodnim do granicy gminy Czempió i gminy Śrem. 
Granicą tą w kierunku północnym do toru kolejowego Czem- • 

. .. 

piń-&em. Torem tym w kierunku.wschodnim do granicy gminy 
Śrem...Granicą.tą:w,.kienmku południowo-wscllodnim:do drogi 
Szymanowa-Gaj. Drogą .tą w kierunku południ0W0-7.adwdnim 
do miejscowości Gaj i dalej do sm:yiowania z drogą Błocisze. 
wo-G6rc:zyn. Od . tego skrzyżowania. drogą. polną ,w. kierunku 
południowo-wschodnim do wsi Nochowo: Ze wsi Nochowo w 
kierunku południowo-zachodnim do· miejscowości Wyrzeka. 
z. miejscowości· Wyrzeka drogą w· kierunku zachodnim do 
granicy województwa poznańskiego i leszczyńskiego oraz gmi
ny Śrem. Granicą tą w kierunku południowo-zachodnim do 
jeziora Zbęchy .. Granicą jeziora • w kierunku południowo
wschodnim i_ dalej w · kierunku półnoaio-zacbodnim - do miej
scowości .Zbęclly. Z miejscowości Zbęcby drogą w kierunku 
zac:bodnim do miejscowości Jerka. Z miejscowości Jerka drogą 
w kierunku zacbodnim do wsi Świnice i dalej przez tą wieś w
kierunku północnym do rowu dopływającego do Kanału Koś
ciańskiego rzeki Obry. Rowem tym w kierunku zachodnim do 
Kościańskiego- Kanału Obry. Kanałem· tym w Icieruntu pół
DOQlo-zachodnim .do skrzyżowania z Rowem Racoclcim� Od-

• nogą półnoaią tego rowu w kierunku półnOQlo-zachodnim do 
miejscowości Lubosz Stary i dalej tym· rowem oraz i:ZęŚcióWO 
granicą województwa leszczyńskiego i poznańskiego do skrzy-
·żowania z drogą Gorzyce-Betkowo. • • ' • 
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Zarządzenie Nr· 102/92 
Wojewody Poznańskiego 

z dnia 22 grudnia 1992 r.

w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mosina 
·w okręgach. wybotczych Nr 5, 11 i 27

Na podstawie art.. 111 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. -
Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16. poz. 96, z 
1991 r. Nr 53 poz. 227) zarządza się. co następuje: 

§ 1

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Mosina w 
okręgach wyborczych Nr 5. Nr 11 i Nr 27. 

§ 2
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 14 lutego 1993 r. 

§3
Zanądzenie wcbodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznań
skiego. 

Wojewoda Poznański 
(-) Wlodzimiel% Łęcki. 




