
Uchwała Nr XXXIX/29/2013 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 28 maja 2013 r. 
 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego                       
w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz 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 późniejszymi zmianami) 
 
 

Rada Miejska w Cieszanowie 
postanawia, co następuje: 

 
§1.1. Opiniuje się pozytywnie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz 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 podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik 
do Uchwały nr XXXIX/29/2013  
z dnia 28.05.2013 

Uzasadnienie    

do uchwały dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz 

Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Zgodnie z delegacją wynikającą z art. 16 ust.4 oraz 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) projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku 
krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy. Natomiast 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 Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Roztoczańskiego 
Obszaru Chronionego Obszaru Krajobrazu jest uzasadnione z następujących powodów: 

1. Głównym celem zmiany granic Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej jest 
uszczegółowienie przebiegu granic z dokładnością do granic działek ewidencyjnych. 
Przez to zostanie wypełniona dyrektywa INSPIRE, która ułatwi pracę organów 
administracji podczas wielu procedur administracyjnych jak również da pełną wiedzę 
właścicielom działek odnośnie położenia poszczególnych nieruchomości względem 
obszarów objętych ochroną krajobrazowa i przyrodniczą. W projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego zaostrzono zakaz zabudowy od brzegów rzeki Tanew 
oraz innych zbiorników wodnych (zwiększono do 100 m od linii brzegów). Zakaz ten 
ma na celu utrzymanie lokalnych korytarzy ekologicznych i bioróżnorodności 
gatunkowej. To przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń związanych ze szkodami 
powodziowymi, poprawy czystości rzek, jezior i zbiorników wodnych.  Ograniczenie to 
nie będzie miało negatywnego wpływu na gospodarkę leśną i wodna,  w obszarze Parku 
Krajobrazowego Puszczy Solskiej znajdującego się w granicach Gminy Cieszanów. 

2. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie zmieniono zasadniczo 
przebiegu granic a jedynie w pewnych fragmentach, tam gdzie opis słowny był zbyt 
ogólny i nie dawał możliwości precyzyjnego określenia granic mógł ulec drobnym 
korektom. Doprecyzowanie w § 3 ust. 1, pkt 4 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.   Zgodnie z §3 ust. 2 „Zakaz, o którym 
mowa w ust.1 pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach 
administracyjnych, obowiązujących w dniu 20.11.2010 r.”. 

 


