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UCHWAŁA NR ……………….. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia …………………. 2020 r. 

 
 

w sprawie nadania Statutu Zespołowi 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 2019r., poz. 512 z późn. zm.), art. 16 ust. 5 oraz 
ust. 5a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 
 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Nadaje się Statut Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu, w brzmieniu  

jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych 

w Przemyślu. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu jest wojewódzką samorządową 

jednostką organizacyjną,  nieposiadającą osobowości prawnej. Uchwała 

Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. 

nadała Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu Statut, zgodnie z art. 16 

ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Na przestrzeni 10 lat Statut jednostki zmieniany był 5 – krotnie.  

Dla przejrzystości dokumentu celowym jest przyjęcie Statutu Zespołu jako nowego 

jednolitego aktu prawnego. Ponadto, zgodnie z poleceniem Marszałka Województwa 

Podkarpackiego, statut jednostki powinien zawierać zapis dotyczący realizacji przez 

Zespół zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony 

cywilnej. 

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu nadzoruje również położoną na terenie 

województwa podkarpackiego część Południoworoztoczańskiego Parku 

Krajobrazowego. Jest to większa część tego Parku, pozostała część Parku położona 

jest na terenie województwa lubelskiego. 

Do dnia 10 września 2015 r. Samorząd Województwa Lubelskiego traktował 

położoną w granicach swojego województwa część Południoworoztoczańskiego 

Parku Krajobrazowego jako odrębny park. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, 

opublikowana w Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z dnia 10 września 2015 r. oraz pismo 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DZP-WO.600.65.2015.mo z dnia 

21.04.2016 r. wskazały iż park krajobrazowy, który w wyniku reform 

administracyjnych znalazł się na terenie sąsiadujących województw powinien być 

traktowany jako jedna forma ochrony przyrody.  

Zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy o ochronie przyrody „Statut parku krajobrazowego 

położonego na terenie więcej niż jednego województwa nadaje w drodze uchwały 

sejmik województwa, na którego obszarze działania znajduje się większa część 

parku, w porozumieniu z pozostałymi sejmikami województw.”  

Samorząd Województwa Lubelskiego nie zajął stanowiska w sprawie prośby 

o uzgodnienie przesłanego projektu Statutu. 

 


