
UCHWAŁA NR XLII/728/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 25 września 2017 r.  

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 28 października 2013r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 i  
art. 24 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016r.  poz. 2134 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego                                                                 
uchwala co następuje: 

 

§1 
 

W uchwale Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 października 2013r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r., poz. 3584) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 2 - 7 w brzmieniu: 

  „ 2. Zakaz, o którym mowa w ust.1  pkt. 2) nie dotyczy: 

1) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, 

wykonywanych na podstawie zezwoleń lub aktów prawa miejscowego 

wydanych przez uprawnione organy oraz wydawania tych zezwoleń i aktów 

prawa miejscowego, 

2) czynności w stosunku do gatunków wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin 

i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym, 

3) realizacji działań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno -  

epidemiologiczne oraz mających na celu ochronę zdrowia lub życia. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt. 1) obowiązuje na obszarze 

udokumentowanych złóż geologicznych. 

      4.  Zakaz, o którym mowa w ust.1  pkt. 1) nie dotyczy: 

1) realizacji przedsięwzięć dopuszczonych w obowiązujących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, uzgodnionych z właściwym 



organem ochrony środowiska w ramach postępowania przeprowadzonego 

zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,            

2) rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz realizacji 

przedsięwzięć w istniejących obiektach budowlanych. 

     5.  Zakaz, o którym mowa w ust.1  pkt. 2), 4), 5)  nie dotyczy: 

1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wykazano brak 

znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru, 

2) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena  

oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 

przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, w zakresie 

niezbędnym do realizacji tych przedsięwzięć; 

3) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony 

przyrody.  

     6.  Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt. 3) nie dotyczy: 

1) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania 

na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu, w zakresie niezbędnym 

do realizacji tych przedsięwzięć; 

2) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony 

przyrody; 

3) zadrzewień rosnących na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  jako 

grunty orne, za wyjątkiem zadrzewień rosnących w obrębie tych działek 

w odległości do 1 m od ich granic. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy drzew o parametrach 

określonych w zał. Nr 4 niniejszej uchwały oraz siedlisk priorytetowych 

wymienionych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia  jako obszary Natura 2000.” 

 
 

§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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


