
                                              UCHWAŁA NR VI/115/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 marca 2015 r. 

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. 16 ust. 3 i art.17  
ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.Dz. U. z 2013r.  
poz. 627  z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

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 2078 R Bircza – Huwniki – gr. państwa na odcinku Bircza-

Łodzinka Dolna - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2290R, 
4) powiatowej Nr 2042 R Wara – Stara Bircza  na odcinku  Malawa – Stara 

Bircza, 
5) powiatowej Nr 2079 R Brzuska – Huta Brzuska, 
6) powiatowej Nr 1777 R Bircza – Nienadowa na odcinku Bircza – Iskań, 
7) gminnej Nr 116011 R Korzeniec „Łazy” – Huta Brzuska, 
8) 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 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


