
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa 
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa 
tel. (22) 59 79 050, fax: (22) 59 79 051 
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl 
www.mazovia.pl 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o  zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09,  

PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000. 
 

 

 

 
PE-ZD-I.7122.12.2021.MO 

 

Warszawa  01 lutego 2021 r.

 

Pani 

Kinga Bogusz  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu 

e-mail: bom@umradom.pl 

/ wersja tylko elektroniczna / 
 

 

W nawiązaniu do pisma Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, dotyczącego opracowania planu 

zarządzania Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”, przekazanego do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego pismem 

z dnia 7 stycznia 2021 r. znak: KS-III-BPS.0005.1.2021.LS, uprzejmie informuję, co następuje. 

Obszar został wyznaczony Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 480/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki”. Ww. uchwała została 

powołana w oparciu o art. 23 ustawy z dnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Należy jednak 

zaznaczyć, że w ww. ustawie, zarówno w 2009 r. jak i obecnie, brak jest podstaw prawnych do wyznaczania obszaru 

chronionego krajobrazu przez radę gminy w oparciu art. 23 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z zapisami art.23 pkt 2 ustawy 

o ochronie przyrody Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. 

Ponadto zgodnie z informacją LEX, Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu Nr 480/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki”. utraciła moc z dniem 

1 sierpnia 2009 r. Zatem funkcjonowanie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Kosówki’ nie ma podstaw 
prawnych. 

Należy jednakże podkreślić, że  w art. 44, ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody wskazano kompetencje rady 

gminy w zakresie stanowienia, w drodze uchwały, form ochrony przyrody Dotyczy to: pomnika przyrody, stanowiska 

dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

W związku z powyższym, rada gminy dysponuje odpowiednimi narzędziami prawnymi w celu zapewnienia 

ochrony terenów cennych przyrodniczo. 
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