
UCHWAŁA NR 396/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 38b ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Przemęt opiniuje pozytywnie projekt Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr 396/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie 
zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego. 

 

Pismem z dnia 6 czerwca 2022 r. (data wpływu: 7 czerwca 2022 r.) Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego przekazał Radzie Gminy Przemęt do zaopiniowania projekt Audytu 
krajobrazowego województwa wielkopolskiego. 

Zgodnie z przedłożonym projektem na terenie gminy Przemęt sklasyfikowano następujące 
typy i podtypu krajobrazu:  
  podmiejskie i osadnicze - zróżnicowana typologicznie i przestrzennie zabudowa nierolnicza na 

terenach wcześniej rolniczych, 
  wiejskie - z przewagą mozaikowo rozmieszczonych użytków rolnych, tworzących pola 

średniej wielkości, 
  wiejskie - z przewagą wstęgowo ułożonych zespołów niewielkich pól ornych, łąk i pastwisk, 
  wiejskie - z przewagą terenów zabudowanych o charakterze wiejskim, 
  bagienno-łąkowe - główne bezleśne - z udziałem ekstensywnie użytkowanych łąk, 
  bagienno-łąkowe - główne bezleśne - z dominacją szuwarów i turzycowisk, 
  leśny - z przewagą siedlisk borowych, 
  leśny - z przewagą siedlisk lasowych, 
  wód powierzchniowych – jeziora. 

Ponadto, na terenie gminy Przemęt wskazano następujące krajobrazy priorytetowe: 
  krajobraz priorytetowy „Przemęt”, 
  krajobraz priorytetowy „Rejon Charbielina”. 

Dla krajobrazów priorytetowych określono zagrożenia dla możliwości ich zachowania oraz 
rekomendacje i wnioski dotyczące ich kształtowania. 

Audyt krajobrazowy nie jest aktem prawa miejscowego, zatem nie zawiera norm powszechnie 
obowiązujących, które mogłyby stanowić podstawę decyzji administracyjnych. Jest tzw. aktem 
kierownictwa wewnętrznego - jego ustalenia mają wpływ na inne akty i działania podejmowane 
przez podmioty w ramach systemu administracji publicznej. Audyt krajobrazowy ma na celu 
ochronę krajobrazu, przede wszystkim poprzez przeniesienie jego wyników (w tym rekomendacji i 
wniosków) do dokumentów planistycznych na poziomie regionalnym i lokalnym.  

Korekty wymagają zapisy dotyczące wskazania kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Przemęcie 
jako obiektu przeznaczonego do wpisania do rejestru zabytków, bowiem przedmiotowy kościół jest 
wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 167/Wlkp/A (zawiadomienie z dnia 19.04.2004). 
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