ROZPORZĄDZENIE NR 4 /2009
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki
Na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286,
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co
następuje:
§1. 1. Wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki,
zwany dalej “Obszarem”, położony w całości na terenie gminy Kowiesy,
zajmujący powierzchnię 519 ha.
2. Przedmiotem ochrony Obszaru są walory krajobrazowe i przyrodnicze
Chojnatki i jej doliny wraz z terenami przyległymi. Wyznaczony Obszar
wchodzi w skład sieci obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic Obszaru przedstawia mapa w skali 1: 50
000, stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewoda Łódzki.
§ 3. Na terenie Obszaru, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące
ustalenia dotyczące:
1. czynnej ochrony ekosystemów leśnych:
1)utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
2)sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;
3)tworzenie

i

odtwarzanie

stref

ekotonowych,

celem

zwiększenia

różnorodności biologicznej;
4)utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym

uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;
5)zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie
przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów, na których występują
nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin,
grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca
pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych
wartościach krajobrazowych;
6)pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części
drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu;
7)zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk,
muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej różnorodności
biologicznej;
8)utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania
siedlisk wilgotnych i bagiennych;
9)zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i
grzybów;
10)działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
2. czynnej ochrony innych ekosystemów lądowych:
1)przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów
przyrodniczych i krajobrazowych;
2)zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno – błotnych, oczek
wodnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz
obszarów źródliskowych cieków;
3)kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie
mozaiki pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę
istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i
przydrożnych;
4)utrzymywanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych;
5)prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów
zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków
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(odpowiednie terminy, częstość i techniki koszenia);
6)utrzymywanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania
różnorodności biologicznej;
7)zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;
8)zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i
grzybów;
9)działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagrożonych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
3. czynnej ochrony ekosystemów wodnych:
1)zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną
obudową biologiczną;
2)utrzymywanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków oraz wokół
zbiorników wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów,
szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej,
celem zwiększenia różnorodności biologicznej oraz ograniczenia spływu
substancji biogennych;
3)prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych w zakresie niezbędnym dla
ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania
rzek;
4)zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o
dużych zdolnościach retencyjnych;
5)zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy
wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków;
6)działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagrożonych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) likwidowania

i

nadwodnych,

niszczenia
jeżeli

nie

zadrzewień

śródpolnych,

wynikają

one

z

przydrożnych

potrzeby

i

ochrony

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub
remontem urządzeń wodnych;
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż
ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i
leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodno-błotnych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia Nr 4//2009
Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 roku
w

sprawie

wyznaczenia

Obszaru

Chronionego

Krajobrazu Dolina Chojnatki

Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki
Opis granic rozpoczyna się w miejscowości Paplin, na moście przez rzekę
Chojnatkę na drodze powiatowej Jeruzal – Kowiesy. Od tego miejsca granica
biegnie północnym skrajem tej drogi po granicy Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego na południowy wschód. W miejscu, gdzie granica Parku
skręca na północ, przechodzi na południową stronę drogi, biegnie jej skrajem do
drogi powiatowej z Wędrogowa do Kowies i południowym skrajem tej drogi
dochodzi do drogi krajowej nr 8 relacji Kudowa Zdrój – Warszawa. Przekracza
ją pod wiaduktem i biegnie dalej południowym skrajem drogi powiatowej
Kowiesy – Wola Pękoszewska najpierw na wschód a potem na północ.
Dochodzi do drogi prowadzącej do miejscowości Chojnata i jej południowym
skrajem podąża na południowy wschód do Centralnej Magistrali Kolejowej.
Przecina linię kolejową pod wiaduktem oraz drogę prowadzącą wzdłuż linii
kolejowej, skręca na północ i wschodnim skrajem wspomnianej drogi biegnie
ok. 880 m, po czym zmienia kierunek na wschodni i podąża drogą wzdłuż
skraju lasu, dochodząc do zabudowy wsi Ulaski. Skręca na południe
i zapleczem zabudowy dochodzi do drogi powiatowej Zawady – Turowa Woli –
Biała Rawska. Zachodnim skrajem tej drogi biegnie dalej w kierunku
południowym i po ok. 150 m, za leśniczówką przecina tę drogę i kieruje się na
południowy wschód drogą polną dochodząc do granicy gminy Kowiesy, a
zarazem granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. Dalej zdąża granicą
województw do zaplecza zabudowy wsi Budy Chojnackie. Od tego miejsca
biegnie po zapleczu zabudowy na południowy zachód do drogi Zawady –
Turowa Wola – Biała Rawska. Przekracza ją i idzie jej zachodnim skrajem na
południe do punktu 186,0 m npm, gdzie skręca na zachód i po granicy lasu
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dochodzi do drogi prowadzącej wzdłuż Centralnej Magistrali Kolejowej,
przekracza ją i zachodnim skrajem podąża na południe wzdłuż linii kolejowej
do drogi z Turowej Woli do Wymysłowa. Skręca w tę drogę i idzie dalej
wspomnianą drogą na zachód przez Chojnatkę i Stary Wylezin do drogi
Kowiesy – Zakrzew. Przecina tę drogę i jej zachodnim skrajem zmierza na
południe ok.160 m i dochodzi do drogi przez wieś Wymysłów. Dalej biegnie tą
drogą na zachód przez wieś Wymysłów i dochodzi do drogi krajowej nr 8.
Przecina drogę i idzie jej zachodnim skrajem na południowy zachód ok. 370 m,
po czym odchodzi od tej drogi, skręca na północny zachód w drogę polną
i dochodzi do drogi z Wędrogowa do Kowies. Przekracza ją i jej zachodnim
skrajem kieruje się na północny wschód i po ok. 140 m dochodzi do ogrodzenia
dawnej Gminnej Spółdzielni SCh. Dalej podąża wzdłuż ogrodzenia najpierw na
północ a następnie na zachód, po czym zmienia kierunek na północny
i dochodzi na ok. 100 m od koryta rzeki Chojnatki. Zmienia kierunek na
zachodni biegnąc po granicy łąk w odległości ok. 100 m od koryta rzeki
i dochodzi do ogrodzenia. Dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia, a następnie wzdłuż
skarpy i dalej do cieku, dopływu rzeki Chojnatki. Zmienia kierunek i biegnie
wschodnim brzegiem cieku na południowy zachód. Po ok. 60 m zmienia
kierunek na północno – zachodni, przekracza ciek i dochodzi do zabytkowego
parku w Paplinie, dalej drogą biegnącą obok parku dochodzi do drogi Jeruzal –
Kowiesy. Skręca na północny wschód i podążając wzdłuż zachodniego skraju
wspomnianej drogi dochodzi do mostu na rzece Chojnatce czyli do punktu
rozpoczęcia opisu.
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UZASADNIENIE

Obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony przyrody, przewidzianą
przepisami ustawy z dnia 16 października 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy, obszary chronionego krajobrazu
obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych.
Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki stanowi
fragment istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu BolimowskoRadziejowickiego z doliną środkowej Rawki, który został wyznaczony
rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113).
Wydanie nowego aktu prawnego wynika przede wszystkim z obecnie
obowiązujących norm prawnych oraz konieczności uporządkowania istniejącego
systemu obszarów chronionych w granicach województwa łódzkiego. Tworzenie
spójnego systemu obszarów chronionego krajobrazu jest też jednym z elementów
planu przestrzennego zagospodarowania województwa łódzkiego – uchwała
Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 249, poz. 3166).
Wobec powyższego, przygotowano projekt rozporządzenia Wojewody
Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina
Chojnatki, który odpowiada wymogom art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody i
przekazano, w trybie art. 23 ust. 3 do uzgodnienia właściwej miejscowo Radzie
Gminy Kowiesy.
W wyniku prac nad projektem, na żądanie RG Kowiesy zweryfikowano
przebieg granic Obszaru, a także zrezygnowano z zakazu “realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko ” (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody oraz zakazu “lokalizowania obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej” - art. 24 ust. 1 pkt
8 ustawy.
Projekt rozporządzenia w niniejszym kształcie został uzgodniony przez
Radę Gminy Kowiesy – uchwała Nr XIII/74/2008 z dnia 8 lutego 2008 r.
W związku z art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, projekt
rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki został przekazany do akceptacji
Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody w Łodzi i uzyskał pozytywną opinię na
posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 r.
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