Załącznik nr 1 do uchwały nr ….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………
PROJEKT UCHWAŁY
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r.197.1172 z późn. zm.), oraz art. 16 ust. 3
i art.17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz.
627 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 nie dotyczy organizowania rajdów
motorowych i samochodowych, zwanych dalej imprezami, na drodze:
1) DK 28 Medyka - Zator
2) wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz
3) powiatowej Nr 2042 R Wara – Stara Bircza
na odcinku Malawa – Stara
Bircza
4) powiatowej Nr 2078 R Bircza – Huwniki – gr. państwa
5) powiatowej Nr 2079 R Brzuska – Huta Brzuska
6) gminnej Nr 116011 R Korzeniec „Łazy” – Huta Brzuska
7) gminnej Nr 116013 R Korzeniec „Krępak” – Huta Brzuska
z zastrzeżeniem ust.6 i ust.7 niniejszego paragrafu.”
2. W § 3 po ust.5 dodaje się ust.6 i ust.7 w brzmieniu:
„6. Na każdej z wymienionych w ust. 5 dróg lub wszystkich wymienionych w ust. 5
drogach łącznie w jednym roku kalendarzowym może odbyć się nie więcej
niż 2 imprezy trwające nie dłużej niż 3 dni każda.

7. Organizacja imprezy, o której mowa w ust.6, wymaga uzyskania uprzedniej
pisemnej informacji Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, że
w danym roku kalendarzowym liczba zorganizowanych i zgłoszonych do
zorganizowania imprez nie wyczerpuje liczby dozwolonej w ust.6.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego na
terenie

Parku

obowiązuje

zakaz

organizowania

rajdów

motorowych

i samochodowych z wyjątkiem drogi krajowej Medyka – Zator, drogi wojewódzkiej
Przemyśl - Domaradz oraz fragmentu drogi powiatowej Bircza – Huwniki – granica
państwa.
Wprowadzana niniejszą uchwałą zmiana polegająca na rozszerzeniu wykazu dróg,
na których przedmiotowy zakaz nie obowiązuje (4 nowe drogi), podyktowana jest
planami sporadycznego organizowania na terenie Parku rajdów samochodowych
jako imprez promujących region. Po analizie warunków przyrodniczych w sąsiedztwie
dróg projektowanych do wyłączenia z zakazu organizowania rajdów samochodowych
i motorowych stwierdzono, że są to drogi publiczne, gdzie natężenie ruchu jest
stosunkowo duże, usytuowane są one w bezpiecznej odległości od najcenniejszych
siedlisk

przyrodniczych

Parku

Krajobrazowego

Pogórza

Przemyskiego

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

ciągu

jednego

roku

kalendarzowego

w

całym

Parku

Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego do nie więcej niż 2 imprez, niezależnie od ich
zasięgu terenowego.
Projekt przedmiotowej uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. W okresie przeznaczonym na konsultacje nie
wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do projektu uchwały.
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.

