Uchwała Nr 201/09
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie połączenia jednostek budŜetowych i utworzenia wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia
Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka
i NadbuŜańskiego” oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1),
w związku z art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ust. 5
i art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. dokonuje się połączenia jednostek budŜetowych:
1) Zespół
Parków
Krajobrazowych:
Mazowieckiego,
Chojnowskiego
i Brudzeńskiego;
2) NadbuŜański Park Krajobrazowy;
3) Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zaręby.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na utworzeniu wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia
Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka
i NadbuŜańskiego”, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.
3. Zespół przejmuje zobowiązania i naleŜności oraz prawa i obowiązki jednostek
wymienionych w ust. 1.
4. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez przeniesienie na Zespół
mienia łączonych jednostek.
5. Połączenie ksiąg rachunkowych jednostek wskazanych w ust. 1 następuje
poprzez sumowanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz
przychodów i kosztów, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

§ 2.
Zespół jest jednostką budŜetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126,
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

§ 3.
Zespołowi nadaje się Statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 4.
Pracownicy zatrudnieni w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 1 stają się
pracownikami Zespołu, zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2).
§ 5.
Z chwilą wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc:
1) zarządzenie Nr 151 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Mazowieckiego,
Chojnowskiego i Brudzeńskiego;
2) zarządzenie Nr 152 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu NadbuŜańskiemu Parkowi Krajobrazowemu;
3) zarządzenie Nr 153 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Kozienickiemu Parkowi Krajobrazowemu.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 7.
Uchwała podlega
Mazowieckiego.

opublikowaniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

§ 8.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

BoŜenna Pacholczak
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120 poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1578 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826) Samorząd Województwa
Mazowieckiego przejął od administracji rządowej zadania i kompetencje dotyczące
parków krajobrazowych: Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego,
Chojnowskiego i Brudzeńskiego, NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego oraz
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby,
wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220).
Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w celu kierowania parkami krajobrazowymi mogą być tworzone zespoły
parków krajobrazowych, jako jednostki budŜetowe w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych. Na podstawie art. 16 ust. 5 wymienionej ustawy statut parku
krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający strukturę
organizacyjną parku lub zespołu parków nadaje sejmik województwa w drodze
uchwały. Zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) do wyłącznej
właściwości sejmiku województwa naleŜy tworzenie, przekształcanie i likwidowanie
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposaŜania ich
w majątek.
Z uwagi na powyŜsze, przedkłada się Sejmikowi Województwa
Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego
imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka
i NadbuŜańskiego oraz nadania jej Statutu.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie do czasu wejścia w Ŝycie aktów prawa miejscowego wydanych na
podstawie upowaŜnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc
dotychczasowe akty prawa miejscowego. Na podstawie art. 35 ust. 2 wymienionej
ustawy wojewodowie zobligowani są do ogłoszenia wykazu aktów prawa
miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą.
Wojewoda Mazowiecki dnia 15 lipca 2009 r. wydał obwieszczenie w sprawie
ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów
zmienianych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, w którym
ujęte zostały rozporządzenia dotyczące
Zespołu Parków Krajobrazowych
Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora
Ryszarda Zaręby.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie naleŜności związane z zadaniami i kompetencjami
przekazywanymi jednostkom samorządu terytorialnego stają się z dniem wejścia
w Ŝycie niniejszej ustawy ich naleŜnościami, a zobowiązania Skarbu Państwa
związane z przekazywanymi zadaniami i kompetencjami pozostają zobowiązaniami
Skarbu Państwa.

Z uwagi na powyŜsze, z chwilą podjęcia przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego uchwały w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego,
Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego
im. Czesława Łaszka i NadbuŜańskiego oraz nadania jej Statutu stracą moc
dotychczasowe Statuty Parków.
W wyniku wyŜej wymienionych zmian dotychczasowe państwowe jednostki
budŜetowe stały się z mocy prawa samorządowymi jednostkami budŜetowymi
i nastąpi połączenie dotychczasowych: Zespołu Parków Krajobrazowych
Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora
Ryszarda Zaręby w jedną samorządową jednostkę budŜetową.
Utworzenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych nie likwiduje
dotychczasowych parków krajobrazowych i nie wywołuje konieczności uzgadniania
ich granic z innymi podmiotami.

Załącznik
do uchwały Nr 201/09
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2009 roku

STATUT
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych:
Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby,
Mazowieckiego im. Czesława Łaszka i NadbuŜańskiego
I.

Postanowienia ogólne.
§ 1.

„Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego,
Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego im. Czesława Łaszka
i NadbuŜańskiego”, zwany dalej „Zespołem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
3) rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie
NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701);
4) rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1974);
5) rozporządzenia Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1976);
6) rozporządzenia Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 75, poz. 1980);
7) rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
75, poz. 1982);
8) rozporządzenia Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 136, poz. 4208);
9) niniejszego Statutu;
10) innych aktów prawnych dotyczących parków krajobrazowych.
§ 2.
1.
2.
3.
4.

Zespół jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa
Mazowieckiego.
Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy nie więcej niŜ 5 Zastępców Dyrektora.
Siedzibą Zespołu jest miasto st. Warszawa.
W skład Zespołu wchodzą parki:
1) Brudzeński Park Krajobrazowy;
2) Chojnowski Park Krajobrazowy;
3) Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zaręby;
4) Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka;
5) NadbuŜański Park Krajobrazowy.

5.

Parki krajobrazowe wchodzące w skład Zespołu realizują zadania wynikające z ustawy
o ochronie przyrody, na obszarach swojego działania.
§ 3.

1.

2.
3.
4.

Zarząd Województwa Mazowieckiego powołuje Radę Zespołu w liczbie 10 osób,
działającą przy Dyrektorze Zespołu jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie
ochrony przyrody.
Kadencja Rady Zespołu trwa 5 lat.
Rada Zespołu wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala
regulamin działania.
Do zadań Rady Zespołu naleŜy w szczególności:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz
ustaleń programów ochrony przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku
krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody,
edukacji, turystyki i rekreacji.
§ 4.

Zespół uŜywa pieczęci o treści:
1)
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
/adres, telefon, fax,/;
2)
Dyrektor
/imię i nazwisko/;
3)
Z-ca Dyrektora
/imię i nazwisko/.
§ 5.
1.
2.
3.

4.

II.

Oświadczenia woli w imieniu Zespołu składa jednoosobowo Dyrektor Zespołu lub
upowaŜniony przez niego Zastępca Dyrektora.
Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest
kontrasygnata głównego księgowego Zespołu.
W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Dyrektor Zespołu działa
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego.
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie
uchwały, Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Struktura organizacyjna.
§ 6.

1.

2.

Działalnością Zespołu kieruje jednoosobowo Dyrektor Zespołu powoływany
i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, po wyraŜeniu opinii przez
Regionalną Radę Ochrony Przyrody.
Zatrudnianie Zastępców Dyrektora Zespołu następuje w uzgodnieniu z Zarządem
Województwa Mazowieckiego.

3.
4.

Dyrektor Zespołu jest zwierzchnikiem słuŜbowym pracowników Zespołu.
Dyrektor Zespołu wraz z pracownikami Zespołu są pracownikami SłuŜb Parków
Krajobrazowych.
§ 7.

Dyrektor Zespołu ustala w szczególności:
1) Regulamin Organizacyjny Zespołu, po uzgodnieniu z Zarządem Województwa
Mazowieckiego, określający wewnętrzną strukturę organizacyjną Zespołu oraz podział
zadań i obowiązków dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy;
2) inne przepisy wewnętrzne.
§ 8.
Tabelę stanowisk oraz zasady wynagradzania określają odrębne przepisy.
III. Zasięg działania.
§ 9.
Zasięg działania Zespołu obejmuje obszar Parków Krajobrazowych: Brudzeńskiego,
Chojnowskiego, Kozienickiego imienia Profesora Ryszarda Zaręby, Mazowieckiego
im. Czesława Łaszka i NadbuŜańskiego wraz z ich otulinami.
IV. Zakres działania.
§ 10.
1.

Do zakresu działania Dyrektora Zespołu naleŜą w szczególności zadania wynikające
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
1) sporządzanie projektów planów ochrony dla Zespołu parków krajobrazowych;
2) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych
i kulturowych parku krajobrazowego;
3) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie
parku krajobrazowego;
4) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz
osobami prawnymi i fizycznymi;
5) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład
parku krajobrazowego;
6) umieszczanie na obrzeŜach parku tablic informujących o nazwie parku
krajobrazowego i zakazach obowiązujących na jego terenie;

2.

Dyrektor Zespołu organizuje i nadzoruje wykonywanie następujących zadań SłuŜb
Parków Krajobrazowych:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a takŜe zasługujących na ochronę
tworów i składników przyrody nieoŜywionej na terenie parku krajobrazowego;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych
i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie
działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagroŜeń i ich
skutków, a takŜe innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku
krajobrazowego;

3)
4)
5)

6)

7)

V.

gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych,
kulturowych i etnograficznych;
realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach
parku krajobrazowego;
informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających
na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;
prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego
społeczeństwa, a takŜe promowanie wartości przyrodniczych, historycznych,
kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;
współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego,
organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek
z ochroną parku krajobrazowego.

Gospodarka finansowa.
§ 11.

1.
2.
3.
4.

Zespół działa w formie jednostki budŜetowej i jego działalność finansowana jest
z budŜetu Województwa Mazowieckiego.
Zespół prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest jego plan finansowy, zatwierdzony
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zespół sporządza sprawozdawczość określoną przepisami prawa dla jednostek
budŜetowych.

VI. Kontrola i nadzór.
§ 12.
Nadzór nad działalnością Zespołu pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego.
§ 13.
1.
2.

Dyrektor Zespołu przedkłada Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie
do dnia 31 stycznia kaŜdego roku roczny plan pracy Zespołu.
Dyrektor Zespołu przedkłada Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie
do dnia 15 stycznia kaŜdego roku sprawozdanie z działalności Zespołu za rok
poprzedni.

VII. Postanowienia końcowe.
§ 14.
Zmiany w Statucie Zespołu dokonuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w drodze
uchwały.

