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UCHWAŁA NR LXI/1684/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

  
 z dnia 26 października 2010 r. 

 
w sprawie: powiększenia obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  

znajdującego się w granicach województwa łódzkiego 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 
2006 r. Nr 26, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, 
poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) 
oraz art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 
151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 
2010 r. Nr 76, poz. 489), Sejmik Województwa Łódz-
kiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powiększa Bolimowski Park Krajobra-
zowy1), zwany dalej Parkiem, o obszar w całości 
znajdujący się w gminie Nieborów, ze względu na 

wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe w celu zachowania, populary-
zacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. 

2. W celu zabezpieczenia obszaru włączone-
go do Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wy-
nikającymi z działalności człowieka, wyznacza się 
otulinę, tj. strefę ochronną graniczącą z obszarem 
włączonym do Parku. 

3. Obszar włączony do Parku wraz z otuliną 
liczy 484,64 ha, w tym powierzchnia Parku wynosi 
322,34 ha, a otulina 162,30 ha. 

4. Opis granic obszaru włączonego do Parku 
oraz jego otuliny, określa załącznik numer 1 do uch-
wały. 

5. Rysunek przebiegu granicy obszaru włą-
czonego do Parku oraz jego otuliny, prezentuje załą-
cznik numer 2 do uchwały. 

Nr 342 Łódź, dnia 1 grudnia 2010 r. 
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§ 2. 1. Ustala się następujące szczególne cele 
ochrony obszaru włączonego do Parku: 
1) cele ochrony wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie pozostałości dawnych puszcz, two-
rzących obecnie Puszczę Bolimowską, bogac-
twa szaty roślinnej, obejmującej liczną grupę 
chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbio-
rowisk roślinnych, 

b) zachowanie bogactwa populacji zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem owadów, pła-
zów, gadów i ptaków, 

c) zachowanie cennych kompleksów łąk i pa-
stwisk, szczególnie w dolinie rzeki Skierniewki, 

d) zachowanie drożności korytarzy ekologicznych, 
e) zachowanie kompleksu stawów hodowlanych 

w dolinie rzeki Skierniewki, będących ostoją 
ptactwa wodno-błotnego; 

2) cele ochrony wartości historycznych i kulturo-
wych: 
a) zachowanie tradycyjnego charakteru zabudo-

wy wiejskiej oraz tradycyjnych detali architek-
tonicznych, 

b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi, 
c) zachowanie tradycji ludowych, obrzędów, le-

gend, nazw zwyczajowych, 
d) ochrona dorobku sztuki nieprofesjonalnej, 
e) ochrona zabytków architektonicznych, obiek-

tów kultu religijnego, a w szczególności Parku 
Romantycznego w Arkadii z kompleksem sztu-
cznych ruin, ogrodu romantycznego w stylu 
angielskim założonego w XVIII w. oraz domu, 
w którym mieszkała Maria Konopnicka, 

f) upamiętnienie wydarzeń i miejsc historycz-
nych; 

3) cele ochrony walorów krajobrazowych: 
a) zachowanie w niewielkim stopniu przekształ-

conego krajobrazu mazowieckiego rolniczo-leś-
nego, ze szczególnym uwzględnieniem krajo-

brazu doliny rzecznej, obszarów leśnych oraz 
kompleksów łąk i pastwisk, 

b) zachowanie tradycyjnych układów zabudowy 
wiejskiej, 

c) ochrona i kształtowanie zadrzewień, 
d) ochrona zabytkowej alei wzdłuż drogi nr 70, 

złożonej głównie z lip, założonej w XVIII w., 
e) zachowanie mało zmienionego krajobrazu rol-

niczego, będącego miejscem bytowania du-
żych dzikich zwierząt. 

§ 3. Na obszarze włączonym obowiązują za-
kazy zawarte w rozporządzeniu Wojewody Łódzkie-
go nr 36 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie Bo-
limowskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego 
się w granicach województwa łódzkiego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 318, poz. 
2928). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi 
Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Sejmiku:  
Marek Mazur 

 
________________ 

1) Obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazo-
wego, utworzonego na mocy uchwały Nr XIV/93/86 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z 
dnia 26 września 1986 r. (Dz.Urz. Województwa 
Skierniewickiego Nr 5, poz. 126), określono rozporzą-
dzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 36 z dnia 17 paź-
dziernika 2005r. w sprawie Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego znajdującego się w granicach wo-
jewództwa łódzkiego (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Łódzkiego Nr 318, poz. 2928). 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXI/1684/10 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 26 października 2010 r. 

 
OPIS GRANIC OBSZARU WŁĄCZONEGO  

DO BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO ORAZ JEGO OTULINY 
 
Opis granicy rozpoczyna się w punkcie A, 

będącym punktem przecięcia projektowanego prze-
biegu wydzielenia drogowego drogi krajowej nr 70, 
prowadzącej od projektowanego węzła autostrado-
wego „Nieborów” z dotychczasową granicą Bolimo-
wskiego Parku Krajobrazowego. Dalej granica bie-
gnie w kierunku zachodnim północną krawędzią wy-
dzielenia drogowego projektowanej drogi nr 70 do 
przecięcia z drogą gruntową (punkt B). Następnie 
granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż za-
chodniego brzegu cieku wodnego bez nazwy (lewo-
brzeżny dopływ rzeki Skierniewki) do przecięcia z 
granicami obrębów geodezyjnych Arkadia/Mysła-
ków (punkt C – północno-zachodni narożnik działki o 
numerze ewidencyjnym 385 obrębu Arkadia – stan 
na 31.08.2010 r.) i dalej w kierunku wschodnim 
wzdłuż północnej krawędzi drogi gruntowej, a na-
stępnie północną krawędzią działki o numerze ewi-
dencyjnym 33 obrębu Nieborów – stan na dzień 

31.08.2010 r. W odległości 200 metrów przed zacho-
dnią krawędzią drogi gminnej nr 105355E (punkt D) 
granica skręca w kierunku południowym i biegnie 
równolegle do tej drogi aż do przecięcia z prostopa-
dłą drogą gruntową, biegnącą wzdłuż północnej gra-
nicy kompleksu leśnego Lasów Państwowych Uroczy-
sko Zygmuntów (punkt E). Następnie, granica skręca w 
kierunku wschodnim wzdłuż północnej kra-wędzi tej 
drogi do przecięcia z drogą gminną nr 105355E (pu-
nkt F). Następnie, granica skręca w kierunku połud-
niowym i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi 
gminnej Nr 105355E do przecięcia z dotychczasową 
granicą Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (punkt 
G). Otulinę stanowi pas gruntu o szerokości 200 met-
rów, równoległy do opisanych powyżej granic obsza-
ru włączonego do Bolimowskiego Parku Krajobrazo-
wego, z wyjątkiem wsi Arkadia, gdzie na odcinku po-
między punktami B i C granica otuliny biegnie po 
wschodniej krawędzi drogi powiatowej nr 2704E. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXI/1684/10 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 26 października 2010 r. 
 

 

 
013  

 
  


