- projekt UCHWAŁA Nr ………………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia ………………………
w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawach zmian uchwał w sprawach Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa ( t.j Dz. U. z 2013r. poz.596 z późn. zm.), art. 16 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje
§1
Postanawia się przyjąć projekty uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych,
stanowiące załączniki nr 1-2 do niniejszej uchwały i przekazać je do dalszych,
wymaganych prawem uzgodnień.
§2
Projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1-2 do niniejszej uchwały przekazuje się
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz właściwym
miejscowo radom gmin celem uzgodnienia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 28 października 2013r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwały
w sprawach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza
Przemyskiego. Zgodnie z ww. uchwałami na terenie Parku Krajobrazowego Gór
Słonnych

obowiązuje

całkowity

zakaz

organizowania

rajdów

motorowych

i samochodowych. Na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
z przedmiotowego zakazu wyłączone są: droga krajowa Zator – Medyka, droga
wojewódzka Przemyśl – Domaradz i część drogi powiatowej Bircza – Huwniki –
granica państwa.
W dniu 30 grudnia 2013r. Polski Związek Motorowy złożył wniosek o wyłączenie
określonych

odcinków

dróg

z

zakazu

organizowania

rajdów

motorowych

i samochodowych w związku z planowanymi imprezami rajdowymi promującymi
województwo.
Po analizie warunków przyrodniczych w sąsiedztwie dróg projektowanych do
wyłączenia z zakazu organizowania rajdów samochodowych i motorowych na terenie
obydwu Parków stwierdzono, że są to drogi publiczne, gdzie natężenie ruchu jest
stosunkowo duże, usytuowane są one w bezpiecznej odległości od najcenniejszych
siedlisk przyrodniczych i sporadycznie organizowane imprezy rajdowe nie będą miały
istotnego negatywnego wpływu na te siedliska oraz gatunki chronione. Zapis ust.6
ogranicza ilość rajdów zorganizowanych w każdym z Parków w ciągu jednego roku
kalendarzowego do 2 imprez, niezależnie od ich zasięgu terenowego.
Projekty uchwał Sejmiku stanowiące załączniki nr 1-2 do niniejszej uchwały zostały
poddane konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W terminie
przewidzianym

do

konsultacji

nie

wpłynęły

żadne

uwagi

ani

wnioski

do

konsultowanych projektów uchwał.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody projekty uchwał sejmiku województwa
w sprawach parków krajobrazowych wymagają uzgodnienia z właściwymi miejscowo
radami gmin oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
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