Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego.
Małop.2006.126.800 z dnia 2006.03.14
Status: Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2007 r.
Wejście w życie:
29 marca 2006 r.
Uchylony z dniem:
4 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie Nr 76/05
Wojewody Małopolskiego
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego.
(Małop. z 2006 r. Nr 126, poz. 800; zm.: Małop. z 2007 r. Nr 499, poz. 3294.)
Na podstawie art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
1. Obszarowi Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego położonemu na terenie gminy Gnojnik
oraz w części gmin: Bochnia, Brzesko, Czchów, Dębno, Iwkowa, Rzezawa, Wojnicz i Zakliczyn
nadaje się nazwę: "Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego".
2. Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, zwany dalej "Obszarem",
obejmuje powierzchnię 30.044 ha.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
4. Przebieg granicy Obszaru określono na mapie w skali 1:100.000 stanowiącej załącznik Nr 2 do
rozporządzenia oraz na mapie w skali 1:50.000 stanowiącej załącznik Nr 3 do rozporządzenia1).
§ 2.
1. Na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu
zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności 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 bioróżnorodności;
d) utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości migracji dużych ssaków;
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 także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych

wartościach krajobrazowych;
f) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew
obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu;
g) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw
kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności;
h) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i
bagiennych;
i) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
j) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagrożonych 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 obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków;
c) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól
uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych;
d) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków 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 wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności;
g) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych;
h) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
i) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzadkich i zagrożonych 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 wzdłuż 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 bioróżnorodności 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 dużych
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 zagrożonych 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, złożonej 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 art. 51

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn.
zm.2));
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
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.
3. 1 Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy:
1) wydobywania kamienia, żwiru i piasku w związku z utrzymaniem wód, szlaków żeglownych
oraz remontem urządzeń wodnych, o którym mowa w art. 124 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz.
1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz.493);
2) terenów objętych koncesjami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego
3) 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z 2006 r. Nr 133,
poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.
125) lub ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązującymi w
dniu 29 marca 2006 r.;
4) terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin na cele
wydobywania skał i minerałów, w przypadku przedsięwzięć, dla których przeprowadzona
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na
przyrodę Obszaru.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8 nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§ 4. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach, na
terenie których położony jest Obszar.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego 4) .
______
1)
Mapa w skali 1:50.000 obrazująca przebieg granic Obszaru, stanowiąca załącznik Nr 3 do

rozporządzenia, dostępna jest w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie oraz Oddziale Zamiejscowym w Tarnowie.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr
80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z
2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202,
Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167,
poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z
2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z
2005 r. Nr 90, poz. 758, Nr 163, poz. 1362.
4)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z
dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Tarn. Nr 10, poz. 60), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym, że
na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
obszar chronionego krajobrazu utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się obszarem
chronionego krajobrazu w rozumieniu niniejszej ustawy, przy czym właściwość Wojewody
Małopolskiego do wydania niniejszego rozporządzenia wynika z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr
133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19,
poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr
111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
Granica Obszaru począwszy od jej północno-wschodniego krańca biegnie od skrzyżowania w
miejscowości Wielka Wieś (gm. Wojnicz) drogi1 wojewódzkiej Tarnów-Krynica z drogą gminną
prowadzącą do wsi Milówka, następnie wzdłuż tej ostatniej drogi przez ok. 1750 metrów. Dalej w
Milówce skręca na północ i drogami gruntowymi dochodzi do trasy Wojnicz-Grabno, aby nią
skierować się na południowy-zachód po most na rzece Grabnianka. Rzeką tą, a potem drogą gruntową
podąża na północ do wsi Rudka (gm. Wojnicz), a zniej drogą gminną do przysiółka Przemyśle wsi
Rudka, gdzie osiąga granice między gminami Wojnicz i Dębno. Tutaj skręca na zachód i biegnie
drogą Zagórz-Łysa Góra po trasę Jaworsko-Sufczyn. Tą ostatnią udaje się na północ do drogi
krajowej nr 4. Idąc wzdłuż niej w kierunku zachodnim dochodzi do potoku Jastwianka. Podążając w
górę tego cieku, po ok. 1500 m, granica Obszaru odbija w drogę gminną prowadzącą do miejscowości
Jadowniki. Następnie przecina wieś w jej południowej części, dochodzi do potoku Grodna i wzdłuż
niego do drogi Jadowniki-Okocim. Tą trasą przez przysiółek Zagrody Wielkie, a następnie drogami
gruntowymi przez Leszczyny podąża do kompleksu leśnego, którego południowy skraj stanowi
granicę administracyjną miasta Brzeska. Wzdłuż niej granica Obszaru przekracza trasę BrzeskoGnojnik oraz rzekę Uszwicę i dochodzi do drogi Poręba Spytkowska-Jasień w przysiółku Nowa Wieś.
Drogą tą (w kierunku północnym, potem północno-zachodnim) poprzez miejscowości Pomianowa i
Jasień ponownie łączy się z drogą krajową nr 4, aż po skrzyżowanie z drogą Rzezawa-Brzeźnica. W

miejscu tym granica Obszaru odbija na południowy-zachód drogą do miejscowości Brzeźnica. Tam
przechodzi z drogi na rzekę Gróbka i w górę jej biegu podąża aż do granicy administracyjnej gminy
Nowy Wiśnicz. Dalej granica Obszaru biegnie na południe po wschodniej części granicy gmin
najpierw Nowy Wiśnicz a potem Lipnica Murowana dochodzi do styku z drogą Rajbrot-Dobrociesz.
Drogą tą podąża w kierunku południowo-wschodnim aż do styku z granicą powiatu limanowskiego a
potem nowosądeckiego, a dalej granicą powiatu brzeskiego i nowosądeckiego dochodzi do jeziora
Czchowskiego. Zachodnim skrajem zbiornika dochodzi do zapory w Czchowie. Począwszy od zapory
w Czchowie granica Obszaru biegnie drogą krajową Krynica-Tarnów aż do skrzyżowania w
miejscowości Wielka Wieś z drogą gminną prowadzącą do wsi Milówka, gdzie rozpoczęto opis
granicy.
______
1)
Ilekroć w opisie granic mowa jest o przebiegu granicy drogą - należy przez to rozumieć przebieg
granicy z wyłączeniem drogi, w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515,z późn. zm.).
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
(grafikę pominięto)
Uzasadnienie do Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
Wojewoda tarnowski ustanowił w drodze rozporządzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. Obszar
Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60).
W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, wojewoda małopolski wydał obwieszczenie
z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 11 poz. 77), w którym ustalił i ogłosił wykazy
aktów prawa miejscowego wydanych przez wojewodów: krakowskiego, bielskiego, katowickiego,
kieleckiego, krośnieńskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego obowiązujących na odpowiednich
częściach obszaru województwa małopolskiego. W części VI ust. 13 załącznika do obwieszczenia
umieścił wyżej wymienione rozporządzenie wojewody tarnowskiego.
Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.
880) zaszła konieczność dostosowania wprowadzonej formy ochrony do wymogów obowiązującego
prawa.
W związku z faktem utworzenia przez wojewodę tarnowskiego w 1997 roku Wiśnicko - Lipnickiego
Parku Krajobrazowego (rozporządzeniem Nr 27/97, Dz.Urz.Woj.Tarn. Nr 6, poz.41), w wyniku czego
nastąpiło rozdzielenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego na dwa odrębne
obszary położone po wschodniej i zachodniej stronie wymienionego parku krajobrazowego. W
zaistniałym stanie rzeczy, w pełni uzasadnione jest uregulowanie polegające na dostosowaniu obszaru
chronionego krajobrazu poprzez wyodrębnienie dwóch obszarów chronionego krajobrazu
(rozdzielonych przywołanym wyżej parkiem krajobrazowym) i nadanie im nowych nazw
przystających do ich położenia względem parku krajobrazowego oraz nazwy krainy fizjograficznej.
Tak więc, obszarowi położonemu po wschodniej stronie parku krajobrazowego nadano nazwę w
brzmieniu: "Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego", a obszarowi
położonemu po zachodniej stronie parku nadano nazwę w brzmieniu: "Obszar Chronionego
Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego".
W § 1 niniejszego projektu rozporządzenia określono zgodnie z wymaganiami art. 23 ust. 2 ustawy o
ochronie przyrody - nazwę, położenie, obszar oraz przebieg granicy; w § 2 określone zostały ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów; w § 3 przyjęto listę właściwych, ze względu na specyfikę
tego obszaru zakazów, wybranych spośród zakazów określonych w art. 24 ustawy.

Ustalono również powierzchnię Obszaru na podstawie mapy numerycznej na podkładzie mapowym
województwa małopolskiego w skali 1:50.000.
1

§ 3 ust. 3 zmieniony przez § 6 rozporządzenia nr 9/07 z dnia 6 lipca 2007 r. (Małop.07.499.3294)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2007 r.

