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UCHWAŁA NR … 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia ……….. 2014 r.  

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu 

 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 596 ze zm.), art. 99 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
ze zm.), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyznacza się Pana/Panią ……… na przedstawiciela Samorządu Województwa 
Podkarpackiego do składu Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

Rada zespołu parków krajobrazowych jest organem opiniodawczo – 

doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy dyrektorze zespołu parków 

krajobrazowych.  

Do zadań rady zespołu parków krajobrazowych należy: 

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych 

oraz ustaleń programów ochrony przyrody; 

2) opiniowanie projektu planu ochrony; 

3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony 

przyrody; 

4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku 

krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony 

przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji. 

 

Zgodnie z art. 99 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), w skład rady wchodzą oprócz 

działających na rzecz ochrony przyrody przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji 

ekologicznych, organizacji gospodarczych również przedstawiciele właściwych 

miejscowo jednostek samorządu gminnego oraz samorządu województwa. 

Rada Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu powołana uchwałą 

Nr 242/4631/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2009r. 

zakończyła kadencję z dniem 9 grudnia 2014r. Wobec powyższego zachodzi 

konieczność powołania Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu na okres 

kadencji 2015 – 2020, co wymaga uprzedniego wyłonienia przedstawiciela Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego jako przedstawiciela Samorządu Województwa 

Podkarpackiego w tej Radzie. 

 

 


