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UCHWAŁA NR XXVIII/288/17
RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – „Zaginione skałki”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm,) Rada Gminy Korczyna uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody grupę skał o nazwie „Zaginione skałki”, (wychodnie skalne
piaskowca ciężkowickiego), znajdujących się na działce nr ewid. 4/9 w Komborni, (odział 68b, leśnictwa Wola
Komborska), będącej w posiadaniu Nadleśnictwa Kołaczyce.
2. Położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określają następujące współrzędne geograficzne:
N 49° 44' 164”, E 21° 51' 287”, a także załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustanowienie grupy skał pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody nieożywionej,
które powstały w wyniku działania erozji przybierając ciekawe kształty. Znajdują się one w obrębie
niewielkiego wzniesienia nad przysiółkiem „Mroczki”. Jest to grupa skał ukryta w lesie, ciągnąca się w obrębie
wierzchowiny na przestrzeni około 200 m, nazywanych Zaginionymi Skałkami. Największa z nich ma długość
około 40 m i wysokość 7 m.
2. Obiekt opisany w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnych wartości przyrodniczych,
naukowych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych.
§ 3. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące
zakazy:
1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania 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.
§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Korczyna przy współudziale Nadleśnictwa
Kołaczyce.
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§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Pelczar
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