
 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4/09 

WOJEWODY PODKARPAKACIEGO 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego 

 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

880; ze zm.)l zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne pod nazwą „Margle miedzionośne” obejmujący odsłonięcie margli 

Baczyńskich, miejscami okruszcowanych miedzią w korycie oraz prawym brzegu potoku Sopotnik w miejscowości 

Leszczyny, Gmina Fredropol, w województwie podkarpackim. 

§ 2. Szczególnym celem ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego jest ochrona odsłonięcia geologicznego 

ukazującego profil eoceńskiego fliszu wapiennego, na który nasunięta jest łuskowo dolna kreda kolejnej ku SW łuski. 

§ 3. W skład stanowiska dokumentacyjnego „Margle miedzionośne” wchodzą warstwy skalne (margle baczyńskie) 

obejmujące fragment koryta cieku o długości około 8m w górę i dół potoku od centralnego miejsca odsłonięcia (49° 36' 

46"N, 22°40'34" E -WGS 84) przy maksymalnej wysokości skarpy do 2m. 

Grunty stanowią własność Skarbu Państwa, administrowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie - oddział Jarosław. 

§ 4. W zakresie ochrony czynnej, dopuszcza się eliminację roślinności pokrywającej stanowisko dokumentacyjne, w 

wypadku jej ujemnego wpływu na strukturę, integralność czy ekspozycję obiektów. 

§ 5. W stosunku do stanowiska dokumentacyjnego, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, w wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce 

rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

6) wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a 

także minerałów i bursztynu; 

7) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 6. Sprawowanie nadzoru nad stanowiskiem dokumentacyjnym powierza się Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 

2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 

201, poz. 1237. 

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

Mirosław Karapyta 



 

 

 

 


