
Uchwała Nr   XXIX/300/09 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 09 czerwca 2009 r. 

 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektowanych na terenie Gminy Rymanów 

zmian granic istniejących i wyznaczonych nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

(SOO),  

wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000  

 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Rymanowie  

 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Opiniuje się negatywnie wytypowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na terenie 

Gminy Rymanów zmiany granic istniejących dwóch obszarów  i wyznaczonych czterech nowych 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO), wchodzących w skład obszarów Europejskiej Sieci 

Ekologicznej NATURA 2000. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie zaopiniowania projektowanych na terenie Gminy Rymanów 

zmian granic istniejących i wyznaczonych nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

(SOO),  

wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000  

 

Do Biura Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 14 maja 2009 r. wpłynęło pismo Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w  Warszawie Ldz. GDOŚ/DON-4141-2-2/83/09mr z dnia 

29 kwietnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania proponowanych na terenie Gminy Rymanów zmian 

granic istniejących i wyznaczonych nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO), 

wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, opracowanych przez 

wojewódzkie zespoły specjalistyczne 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczona na europejskim terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej, w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt zagrożonych wyginięciem.  

Polska, w ramach procesu integracji  z Unią Europejską, została zobowiązana do wyznaczenia na 

swoim terytorium sieci  obszarów Natura 2000, która składa się z dwóch typów obszarów tj.: 

 

 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, 

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Rady 

79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków. 

 

Opracowane przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, a proponowane przez 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmiany istniejących granic i wyznaczone nowe specjalne 

obszary ochrony siedlisk (SOO) na terenie województwa podkarpackiego obejmują: 2 zmiany granic i 

4 nowe obszary z terenu Gminy Rymanów. 

 

W skład wyznaczonych zmian granic istniejących obszarów ochrony siedlisk (SOO) wchodzą: 

1. Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru OSTOJA JAŚLISKA  - powierzchnia 1.467,921 

ha; 

2. Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru RYMANÓW - powierzchnia 4.067,881 ha; 

 

W skład wyznaczonych nowych obszarów ochrony siedlisk (SOO) wchodzą: 

1. Rymanów – miasto – nazwa obszaru LADZIN  - powierzchnia17,512 ha; 

2. Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru LADZIN – powierzchnia 32,628 ha; 

3. Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru LAS HRABEŃSKI – powierzchnia 1.909 ha; 

4. Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPOYWAMI – 

powierzchnia 23,437 ha.   

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 

r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy 

obszarów NATURA 2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, który to projekt wymaga 

zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin. Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.   

 

W związku z tym, iż radni wnieśli wiele uwag, co do sposobu typowania proponowanych zmian 

istniejących granic i wyznaczonych nowych obszarów na terenie Gminy Rymanów, wyrażono opinię 

negatywną w tej sprawie  

Tereny nie stanowią obszarów  cennych przyrodniczo, dlatego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


