(Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego)

UCHWAŁA NR / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia .................... 2010 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza CięŜkowickiego w części
połoŜonej w Województwie Małopolskim

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn . zm.), art. 23 oraz art. 24
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.
1220 z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza CięŜkowickiego zwany dalej "Obszarem",
na terenie Województwa Małopolskiego obejmuje powierzchnię 51 426 ha i połoŜony
jest w gminie Pleśna oraz w części gmin CięŜkowice, Czchów, Gromnik, Ryglice,
Rzepiennik StrzyŜewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wojnicz i Zakliczyn.
2. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Przebieg granicy Obszaru w województwie małopolskim określono na mapie w skali
1:100 000 stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały oraz na mapie w skali 1:50 000
stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały1.
§ 2.
1. Na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów,
w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania róŜnorodności biologicznej.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
b) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;
c) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróŜnorodności;
d) utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem moŜliwości migracji duŜych ssaków;
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Mapa w skali 1: 50 000 obrazująca przebieg granic Obszaru, stanowiąca załącznik Nr 3 do uchwały,
dostępna jest w Departamencie Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Zespole Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego w Krakowie.

e) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie
przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów na których występują
nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin,
grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a takŜe miejsca
pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o duŜych wartościach
krajobrazowych;
f) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
g) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw
kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróŜnorodności;
h) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk
wilgotnych i bagiennych;
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j) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagroŜonych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:
a) przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów
przyrodniczych i krajobrazowych;
b) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno-błotnych, oczek wodnych wraz
z pasem roślinności stanowiącej ich obudową biologiczną oraz obszarów
źródliskowych cieków;
c) kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki
pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a takŜe ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
d) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych uŜytków zielonych;
e) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk
roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie
terminy, częstość i techniki koszenia);
f) utrzymanie poziomu
bioróŜnorodności;
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g) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;
h) zachowanie
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i) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagroŜonych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
4. Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:
a) zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową
biologiczną;

b) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuŜ cieków wodnych oraz wokół
zbiorników wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów
szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem
zwiększenia bioróŜnorodności oraz ograniczenia spływu substancji biogennych;
c) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym
dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania
rzek i potoków górskich;
d) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o duŜych
zdolnościach retencyjnych;
e) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne,
celem zachowania dróg migracji gatunków;
f) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagroŜonych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
§ 3.
1. Na terenie Obszaru zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniau
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych,
jeŜeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona
przyrody lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę
Obszaru.
§ 4.
Nadzór nad Obszarem sprawuje
Województwa Małopolskiego.
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§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach,
na terenie których połoŜony jest Obszar.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Nr 73/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 797, zm. Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2007 Nr 499, poz. 3294).

UZASADNIENIE
Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza CięŜkowickiego został ustanowiony
przez Wojewodę Tarnowskiego w drodze rozporządzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia
1996 r. (Dz. U. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60). Aktualnie Obszar ten działa na podstawie
rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 126, poz. 797, zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007
r. Nr 499, poz. 3294).
W związku z art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z późn. zm.) Samorząd Województwa
Małopolskiego przejął kompetencje w zakresie obszarów chronionego krajobrazu
na terenie województwa małopolskiego.
Ze względu na liczne wnioski lokalnych władz samorządów na terenie których
leŜy Obszar, usunięto część zakazów, które zawarte były w dotychczas obowiązującym
Rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2006 r. Nr 126 poz. 797, zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007
Nr 499, poz. 3294) tj.:
− wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
− lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;
które uznano za zbyt rygorystyczne i nieuzasadnione, poniewaŜ niosły powaŜne
konsekwencje o charakterze gospodarczym dla regionu. Zakazy wymienione w § 3
niniejszej uchwały słuŜą celom ochrony przyrody, jednocześnie nie hamują rozwoju
gmin, na terenie których leŜy Obszar.
Powierzchnia Obszaru została ustalona na podstawie mapy numerycznej
na podkładzie mapowym województwa małopolskiego w skali 1:50 000.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia .................... 2010 r.
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza CięŜkowickiego
Granica Obszaru począwszy od jej południowo-zachodniego krańca biegnie drogą2
krajową Krynica-Tarnów, od granicy powiatów nowosądeckiego i brzeskiego w kierunku
północnym do miejscowości Wielka Wieś. Tutaj (ok. 3 km na południe od skrzyŜowania
z drogą nr 4) skręca na wschód i drogą gruntową dochodzi do wału3
przeciwpowodziowego na lewym brzegu Dunajca w przysiółku Kolonia Wielka Wieś.
Dalej podąŜa wałem w kierunku północno-wschodnim osiągając w Łukanowicach drogę
krajową nr 4. Od Łukanowic granica biegnie drogą nr 4 w kierunku wschodnim poprzez
most na Dunajcu do Zgłobic gdzie skręca na południe w drogę do przysiółka Wola
Ostrębowska (wieś Koszyce Małe), dochodząc nią do drogi Koszyce Wielkie-Pleśna
w Koszycach Małych. Na odcinku ok. 400 metrów podąŜa tą drogą na południe,
by następnie zmienić kierunek na wschodni i wraz z granicą gminy Pleśna, biegnącą
polnymi drogami, dojść w miejscowości Radlna do drogi Nowodworze-Rzuchowa, którą
dociera do drogi krajowej Tarnów-Krynica. Drogą tą w kierunku północnym dochodzi
do granicy administracyjnej miasta Tarnowa. Dalej granicą tą biegnie w kierunku
wschodnim, a następnie północnym, docierając do drogi Tarnów-Skrzyszów. Następnie
drogą tą biegnie w kierunku wschodnim, aŜ do wschodniej granicy gminy Skrzyszów
będącej równocześnie wschodnią granicą województwa małopolskiego. Dalej podąŜa
wschodnią
granicą
województwa
małopolskiego
w kierunku
południowym
od skrzyŜowania z drogą Skrzyszów-Pilzno aŜ do styku z drogą Tuchów-Jodłowa.
Następnie tą drogą granica Obszaru podąŜa w kierunku zachodnim w kierunku Tuchowa
przez Kowalową, Joniny, Ryglice, Bistuszową dochodząc do granicy miasta Tuchów,
którą w kierunku południowym dochodzi do Burzyna. Z Burzyna prowadzi drogą
w kierunku północno-zachodnim do toru kolejowego Tarnów-Krynica. Dalej torem
kolejowym podąŜa na południowy-zachód do Gromnika, skąd w kierunku południowowschodnim prowadzi drogą przez Golankę do Rzepiennika Marciszewskiego. Z centrum
wsi w kierunku północno-wschodnim drogą polną dochodzi do przysiółka Cisie, skąd
drogą prowadzącą grzbietem wzniesienia biegnie na południowy-wschód ok. 3,5 km
a następnie na północny-wschód do Jodłówki Tuchowskiej do styku z drogą Dąbrówka
Tuchowska-Olszyny. Stąd drogą tą prowadzi na wschód do Olszyn. Ze środka wsi
skręca w drogę wiejską na północ i pnie się w górę do przysiółka Mościska (wieś
Olszyny). W Mościskach granica zmienia kierunek na wschodni i schodzi w dół do drogi
łączącej śurową z Ołpinami, dalej podąŜa nią w stronę śurowej, by po ok. 500 metrach
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skręcić na wschód w drogę polną, którą dociera do drogi w kierunku Nagórze Północne
(wieś Ołpiny). Następnie schodzi w dół w kierunku wschodnim gdzie przekracza potok
i łączy się z drogą Joniny-Szerzyny, na wysokości przysiółka Borówka. Drogą tą podąŜa
do Szerzyn, by tam skręcić ponownie na wschód i drogą dojść do Czermnej. Następnie
granica przebiega drogą przez tą wieś w kierunku południowym, docierając do styku
granic powiatów tarnowskiego i jasielskiego. Następnie granicą powiatów tarnowskiego
i jasielskiego a potem gorlickiego i tarnowskiego biegnie na zachód do przecięcia
z drogą łączącą Ostruszę z Turzą. Stąd na długim odcinku granica Obszaru pokrywa się
z granicą CięŜkowicko-RoŜnowskiego Parku Krajobrazowego. W opisanym miejscu
opuszcza granicę z powiatem gorlickim kierując się drogę do centrum Turzy,
do skrzyŜowania z drogą Turza-Rzepiennik StrzyŜewski i dalej drogą tą w kierunku
północnym dochodzi do drogi Gromnik-Biecz we wsi Rzepiennik Biskupi. Stąd drogą
Gromnik-Biecz granica biegnie w kierunku Gromnika ok. 4 km, po czym skręca
na zachód w drogę gruntową i wspina się na grzbiet wzgórza. Grzbietem tym biegnie
w kierunku północno-zachodnim dochodząc do źródeł potoku w przysiółku Ostrzesze,
którym podąŜa do drogi lokalnej Gromnik-Golanka. Drogą tą idzie na zachód, mija
zabudowania Nadleśnictwa Gromnik, przecina linię kolejową i dociera do drogi TarnówGrybów, którą podąŜa na północ do centrum Gromnika. Stąd biegnie na zachód drogą
do Brzozowej. Od mostu na potoku Brzozowianka w Brzozowej biegnie ok. 1,5 km w dół
potoku Brzozowianka do ujęcia potoku wypływającego spod przysiółka Nowa Wieś (wieś
Słona). Następnie potokiem tym dochodzi w miejscowości Słona, do drogi gruntowej,
którą w kierunku zachodnim, po ok. 900 m dociera do drogi Zdonia-CięŜkowice. Drogą
tą dochodzi do styku z drogą Zakliczyn-Paleśnica w miejscowości Zdonia, po przecięciu
której biegnie drogą gruntową najpierw ok. 1,5 km w kierunku zachodnim, a następnie
ok. 800 m w kierunku północnym docierając do drogi Zakliczyn-Piaski DruŜków. Drogą
tą biegnie w kierunku zachodnim, poprzez miejscowości StróŜe, Filipowice, do drogi
dojazdowej do promu w Piaskach-DruŜków. Stąd granica biegnie prawym brzegiem
Jeziora Czchowskiego do styku z granicą powiatu brzeskiego. Dalej podąŜa tą granicą
do drogi krajowej Krynica-Tarnów. W południowej części gminy CięŜkowice znajduje się
niewielki fragment Obszaru. Przebieg granicy tego fragmentu jest następujący:
od przecięcia się drogi Staszkówka – CięŜkowice z granicą powiatu tarnowskiego
biegnie w kierunku zachodnim na grzbiet lokalnego wzniesienia. Grzbietem tym schodzi
w kierunku zachodnim do potoku Bieśnianka w Zborowicach. Po przecięciu tego potoku
biegnie drogą gruntową do drogi Zborowice-Zagórze, którą odbija po 0,5 km na
północny-zachód, by skręcić na południowy-zachód w najbliŜszą drogę gruntową
podąŜając na skraj kompleksu leśnego Bucze. Następnie drogą prowadzącą najpierw
skrajem lasu, później wśród pól, dochodzi do drogi Tarnów-Grybów, wzdłuŜ której
skręcając w lewo przecina tory kolejowe. Dalej skręca w prawo przekraczając rzekę
Biała i drogę gruntowa podąŜa do Bruśnika, gdzie wchodzi na drogę asfaltową
prowadząc obok kościoła i parku podworskiego do przysiółka Zakościele. Tutaj odbija
drogą gruntową łączącą się z drogą Falkowa-Siekierczyna. Na niewielkim odcinku
podąŜa tą trasą by przejść na drogę gruntową prowadzącą na grzbiet lokalnego
wzniesienia. Biegnąc tym, grzbietem na południowy-zachód styka się z granicą powiatu
tarnowskiego i nowosądeckiego, którą skręca w kierunku wschodnim, by następnie
biegnąc dalej granicą powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego a później tarnowskiego
i gorlickiego dojść do wsi Staszkówka.

