
Uchwała Nr XXXIV/91/2012 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 
Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

 
 

Rada Miejska w Cieszanowie 
postanawia, co następuje:  

 
 
§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  
2. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cieszanowie.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIV/91/2012  
Rady Miejskiej w Cieszanowie  

z dnia 29.12.2012 r.  
 

Zgodnie z delegacją wynikającą z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) likwidacja lub zmiana 
granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po 
zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin.  

Podjęcie pozytywnej opinii w odniesieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Obszaru Krajobrazu jest 
uzasadnione z następujących powodów: 

1. Uwzględniono wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotyczący zmiany przebiegu 
granic Obszaru na terenie Gminy Cieszanów poprzez wyłączenie terenów rolniczych w obrębie 
Nowe Sioło o powierzchni około 570 ha i włączenie bardziej atrakcyjnych przyrodniczo i 
krajobrazowo terenów w otoczeniu zalewu na rzece Wirowa w Lublińcu Starym o pow. około 
640 ha. 

2. W wyniku zmiany tych granic powierzchnia Obszaru na terenie Gminy Cieszanów wzrośnie o 
około 70 ha.  

3. Słusznie w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zrezygnowano z 
dotychczas obowiązującego zakazu „zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich 
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalna gospodarką 
rolną, leśna, rybacką i łowiecką” , ponieważ zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierząt 
niezależnie od ich występowania na terenie wielkoobszarowych form ochrony przyrody zawiera 
już przepis wyższej rangi to jest art. 6 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami).  

4. Doprecyzowanie w § 3 ust. 1, pkt 3 projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
określenia linii brzegowej w stosunku do sztucznych zbiorników wodnych wraz z 
wymienieniem nazw rzek (w naszym przypadku Wirowej i Brusienki) w stosunku, do których 
obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii ich brzegów nie 
wpłynie na ograniczenie zabudowy w miejscowościach, na terenie Gminy Cieszanów, gdzie 
zabudowa jest już zlokalizowana w bliższej odległości, ponieważ sprawy te zostały 
zabezpieczone w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów, uchwalonym Uchwałą Nr 48/V/98 Rady Miejskiej 
w Cieszanowie z dnia 15 czerwca 1998 r. oraz zmienionym Uchwałą Nr 85/XVI/07 Rady 
Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 grudnia 2007 r. i Uchwałą Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej             
w Cieszanowie z dnia 25 października 2011 r.        

 
 


