
- projekt - 
 

    UCHWAŁA Nr ……………… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia ……………………… 

 
 

w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał w sprawach 
zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków 

krajobrazowych 
 

 
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.), art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał w sprawach zmiany 

uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych, 

stanowiących załączniki nr 1-7 do niniejszej uchwały i przekazać Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz właściwym miejscowo radom 

gmin celem wymaganego prawem uzgodnienia.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

    
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Sejmik województwa posiada kompetencje utworzenia parku krajobrazowego, 

określenia jego nazwy, obszaru, przebiegu granicy, szczególnych celów ochrony 

oraz obowiązujących zakazów. 

Głównym założeniem konsultowanego projektu uchwały jest wprowadzenie 

zmian w odniesieniu do odstępstwa od zakazu pozyskiwania kopalin na terenie 

7 parków krajobrazowych województwa podkarpackiego. Aktualnie na terenie 

podkarpackich parków krajobrazowych zakaz ten nie dotyczy udzielonych, 

obowiązujących w dniu wejścia w życie uchwały wprowadzającej to odstępstwo, 

koncesji oraz prowadzenia 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. Ponadto obowiązujące 

obecnie zapisy umożliwiają zmianę tych koncesji, jeżeli przed ich zmianą została 

przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko, która wykazała brak 

niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku. 

Do tut. Urzędu wpłynęły informacje od Nadleśnictw, że obecna, wyżej opisana, 

regulacja prawna nie daje możliwości zmiany podmiotu dzierżawiącego dany obszar 

górniczy, ponieważ nowy podmiot nie będzie mógł uzyskać nowej koncesji na to 

samo już eksploatowane złoże. Powiązanie odstępstwa od zakazu pozyskiwania 

kopalin z eksploatowanym złożem a nie z koncesją umożliwi zmianę podmiotu 

dzierżawiącego i eksploatującego to złoże. 

W Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki zniesiono odstępstwo  

od przedmiotowego zakazu 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. 

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. 

Projekt uchwały kierowany do uzgodnień został poddany konsultacjom 

z organizacjami pozarządowymi oraz przekazany do zaopiniowania Podkarpackiej 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W okresie wyznaczonym na konsultacje 

nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do konsultowanego projektu. Podkarpacka 

Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W dalszej procedurze projekt uchwały powinien zostać poddany uzgodnieniom 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz z właściwymi 

terytorialnie radami gmin. 

 


