UCHWAŁA NR LII/1000/10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 25 października 2010 r.
zmieniająca Rozporządzenie Nr 67 Wojewody Podkarpackiego z dnia
28 czerwca 2005r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 23
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,
poz.1220 z późn. zm.) w związku z art.21 pkt.3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o
zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie ( Dz. U. z 2009r.Nr 92, poz.753 ze zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Rozporządzeniu Nr 67 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wprowadza się
następujące zmiany:
1)§3 otrzymuje brzmienie:
„§3.1.Na terenie Obszaru zakazuje się:
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 2008 r. 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) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;
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 wodnobłotnych;
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 4 nie dotyczy tych części Obszaru, dla których
dopuszczono w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego lub
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
możliwość lokalizowania obiektów budowlanych.
3. Zakazy, o których mowa w ust.1 pkt 5 i 6 nie dotyczą:
1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
dla których w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wykazano brak znacząco
negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu,
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego
krajobrazu.”
2) Załącznik Nr. 2 otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy przebieg granicy Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Mapa w skali 1: 50 000 dostępna w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

