Podka.05.94.1587
2005.12.15 zm.

Podka.05.149.2435

§ 1 ust. 6

ROZPORZĄDZENIE Nr 67
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Rzeszów, dnia 20 lipca 2005 r.)
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) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, zwany dalej "Obszarem", obejmuje
obszar o powierzchni całkowitej 31.574 ha.
2. Obszar zlokalizowany jest na terenie gmin: Cieszanów, Horyniec, Lubaczów i Narol oraz
miasta Narol w powiecie lubaczowskim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
4. Szczegółowy przebieg granic Obszaru przedstawiony na mapach topograficznych w skali
1:50.000 określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki
rolnej i leśnej, polega na zachowaniu róŜnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych.
§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:
1)
zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej 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 art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn. zm.1));
3)
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych,
jeŜeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4)
(1) (skreślony);
5)
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6)
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona
przyrody lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
7)
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko, w trakcie której sporządzono raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru
chronionego krajobrazu.
3. (2) (skreślony).
§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego3).
_________
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz.
1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92,
poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 49, poz. 464, Nr 91, poz. 875, Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami:
1)
Nr 24 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu na terenie województwa przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego
Nr 10, poz. 112),
2)
Nr 27 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia Wojewody Przemyskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na
terenie województwa przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 46, poz. 488), które
na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, z tym Ŝe na
podstawie art. 153 tejŜe ustawy obszar chronionego krajobrazu utworzony przed dniem
wejścia w Ŝycie ustawy stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu niniejszej
ustawy.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Opis granic Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Granica Obszaru umownie rozpoczyna się w miejscu przecięcia się granicy administracyjnej
między gminami Łukowa (woj. lubelskie) i Cieszanów (woj. rzeszowskie) z granicą Parku
Krajobrazowego Puszczy Solskiej (południowo-zachodni skraju oddziału 3, Nadleśnictwo
Narol, obręb Ruda RóŜaniecka) i biegnie wzdłuŜ południowej granicy tego Parku w kierunku
wschodnim, a następnie północno-wschodnim do okolic przysiółka Zagrodniki (miejscowość
Maziły), gdzie wchodzi na granicę administracyjną gminy Narol. Dalej granica Obszaru
podąŜa północną granicą gminy Narol w kierunku wschodnim aŜ do miejsca styku z północną
granicą Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (południowo-wschodnia część
miejscowości Chlewiska). Następnie granica Obszaru biegnie granicą
Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, najpierw w kierunku zachodnim, potem
południowym i wschodnim aŜ do granicy państwowej z Ukrainą (punkt graniczny nr 652).
Dalej granica Obszaru podąŜa granicą państwową w kierunku południowo-zachodnim do
punktu granicznego nr 632, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuŜ
zachodnich granic oddziałów leśnych 27 i 16 (Nadleśnictwo Lubaczów, obręb Lubaczów)
oraz zachodniej granicy dawnej wsi Huta Kryształowa dochodząc do południowej granicy
administracyjnej gminy Horyniec (zachodni skraj oddziału 328, Nadleśnictwo Lubaczów,
obręb Horyniec).
Następnie granica Obszaru biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami gmin
Horyniec i Cieszanów do miejsca styku z wschodnią granicą administracyjną miejscowości
Dachnów. Granica Obszaru dalej biegnie w kierunku północnym wzdłuŜ wschodnich granic
administracyjnych Dachnowa i Cieszanowa, a następnie w kierunku północno-zachodnim

wzdłuŜ granic administracyjnych miejscowości: Cieszanów (granicą północną i północnozachodnią), Folwarki (północną) i Stary Lubliniec (południowo-wschodnią) dochodząc do
miejsca przecięcia z linią energetyczną wysokiego napięcia. Następnie biegnąc wzdłuŜ linii
energetycznej dochodzi do przysiółka Stary Lubliniec-Osiedle, gdzie wchodzi na drogę
lokalną (łączącą się z drogą relacji Zamch-Stary Lubliniec) i biegnie wschodnim skrajem tej
drogi lokalnej w kierunku północnym do styku z granicą administracyjną między gminami
Łukowa i Cieszanów, tj. granicą administracyjną między województwem lubelskim i
podkarpackim. Dalej biegnąc tą granicą administracyjną, granica Obszaru dochodzi do
miejsca przecięcia się z południową granicą Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej
(południowo-zachodni skraju oddziału 3, Nadleśnictwo Narol, obręb Ruda RóŜaniecka).
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Szczegółowy przebieg granic Obszaru przedstawiony na mapach w skali 1:50.000.
Załącznik dostępny w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie.

