
      Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …….. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie w dnia ………. 

 

UCHWAŁA Nr ……../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………. 2021r. 

w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 i art. 17 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. 

zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§  1.  W uchwale Nr XLIV/995/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

23 czerwca 2014r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki  (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2014r. poz.1935) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) 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 z wyłączeniem 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.” 

2. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) nie dotyczy prowadzenia działalności, 

o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 

i górnicze.”  

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§  3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki proponuje się znieść odstępstwo  

od zakazu pozyskiwania kopalin na terenie Parku dla obowiązujących koncesji, 

ponieważ w chwili obecnej na terenie tego Parku nie obowiązują żadne koncesje.  

Po nowelizacji będzie zatem możliwe prowadzenie działalności, na którą koncesję 

wydaje starosta czyli na wydobywanie kopalin ze złóż mniejszych niż 2 ha, bez użycia 

środków strzałowych i w ilościach mniejszych niż 20 000 m3 rocznie. 

Zrezygnowano również z podawania publikatorów przywoływanych ustaw, 

w tym 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, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) zmienianych uchwał, 

ponieważ bardzo szybko się one dezaktualizują. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


