
UCHWAŁA Nr 480/2009 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 23 lutego 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co 
następuje:  
 
§ 1.1. Wyznacza się obszar chronionego krajobrazu pod nazwą „Dolina Kosówki”, zwany dalej obszarem.  
2. Obszar obejmuje powierzchnię 246 ha w tym tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.  
3. Granice obszaru wraz z podziałem na strefy A i B określa mapa w skali 1:10000 stanowiąca załącznik 
nr 1 do uchwały.  
4. Nadzór nad obszarem powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  
 
§ 2. W granicach obszaru chronionego krajobrazu określa się następujące strefy krajobrazowe:  
Strefa A - tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody, tereny ekosystemów leśnych oraz tereny 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tereny dolin wybranych cieków wodnych.  
Strefa B - tereny zabudowane oraz pozostałe tereny nie zakwalifikowane do strefy A.  
 
§ 3. Ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony obszaru chronionego krajobrazu:  
1. Na terenach obszaru chronionego krajobrazu stanowiących strefę A:  
a) zachowanie istniejących i tworzenie nowych form ochrony przyrody;  
b) zachowanie i ochronę cennych biocenoz oraz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów;  
c) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej;  
d) zachowanie koryt cieków wodnych w stanie w maksymalnym stopniu zbliżonym do naturalnego oraz 
prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony 
przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków;  
e) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorników wodnych w 
postaci pasów zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia 
bioróżnorodności oraz ograniczenia spływu substancji biogennych,  
f) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz zwartych zadrzewień śródpolnych i 
zakrzewień występujących w ewidencji gruntów jako tereny oznaczone symbolem Lz,  
g) zachowanie istniejących korytarzy ekologicznych w systemie powiązań przyrodniczych,  
h) nie dokonywanie wygrodzeń w obrębie przydennej części dolin dla zachowania ciągłości korytarzy 
ekologicznych,  
i) zachowanie interesujących okazów drzew - szczególnie drzew o wyróżniających rozmiarach oraz                
reprezentujących oryginalne formy morfologiczne,  
j) ochrona walorów krajobrazowych oraz zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych.  
2. Na terenach obszaru chronionego krajobrazu, stanowiących strefę B:  
a) zachowanie istniejących i tworzenie nowych form ochrony przyrody;  
b) zachowanie i ochronę cennych biocenoz oraz stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów;  
c) zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej; 
d) zachowanie koryt cieków wodnych w stanie w maksymalnym stopniu zbliżonym do naturalnego oraz 
prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciw-
powodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków;  
e) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorników wodnych,              
w postaci pasów zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia 
bioróżnorodności oraz ograniczenia spływu substancji biogennych;  
f) 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;  
g) 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;  
h) kształtowanie i rozwój terenów zieleni celem stworzenia ciągłości systemu przyrodniczego miasta dla 
poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku i rekreacji,  
i) zachowanie istniejących korytarzy ekologicznych w systemie powiązań przyrodniczych,  
j) ochrona walorów krajobrazowych oraz zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych.  
 
§ 4.1. Na terenach obszaru chronionego krajobrazu stanowiących strefę A 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;  
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych            
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych,  
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzeki, z wyjątkiem 
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej.  
2. Na terenach obszaru chronionego krajobrazu stanowiących strefę B wprowadza się następujące 
zakazy i nakazy:  
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;  
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  
4) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych
3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wchodzi w życie 
w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Dariusz Wójcik 

 



 
 


