Errata do tekstu
„Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna” 2011
1. Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności w używaniu nazwy: „Sodowa Góra” i „Sadowa Góra”
por. spis treści: 8.2.1. Obszary chronione; pkt.3. Powierzchniowy pomnik przyrody „Uroczysko
Sodowa Góra” („Sasanka) oraz 8.2.2. Obszary proponowane do objęcia ochroną; pkt.6. Uroczysko
„Sadowa Góra” wraz z centrum edukacji ekologicznej „GEOsfera”, a także odpowiednio w tekście na
stronach: 123 i 148.

Opisując Powierzchniowy pomnik przyrody utrzymano nazwę zgodną z dokumentem
powołującym formę ochrony (Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 9.12. 1981r.) tzn.
„Sodowa Góra”.
Natomiast w tekście odnoszącym się do stanu aktualnego oraz opisów nowej, proponowanej
formy ochrony użyto nazwy częściej stosowanej współcześnie (również w opracowaniach
kartograficznych) tzn. „Sadowa Góra”.

2. Zmiana zapisu odnośnie zasad i trybu powoływania obszaru chronionego krajobrazu
dotyczy obszarów proponowanych do objęcia tą formą ochrony:
5. Kompleks leśny Kolawica
16. Biała Przemsza powyżej ujścia Koziego Brodu
27. Niecka Wilkoszyńska

w szczególności zapisu na str. 142:
w akapicie Określenie i uzasadnienie formy ochrony powinno być:
Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku
województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24
ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego
krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zaopiniowaniu przez
właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu
o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem. (na podstawie art.23. ust.2 Ustawy o ochronie przyrody)
oraz dodatkowo
Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. (na podstawie art.23. ust.3 Ustawy
o ochronie przyrody)
Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania
przestrzennego województw i planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części dotyczącej
obszaru chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny
wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. (na podstawie art.23. ust.5
Ustawy o ochronie przyrody)
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004r. Nr 92, poz. 880;
Tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami: Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664
z 2010r Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 z 2011r. Nr 34 poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208 poz. 1241,
Nr 224, poz. 1337.

3. Inne błędy literowe
Str. 11. akapit „Tereny o wysokich walorach przyrodniczych”
Jest:…stref chronionego krajobrazu…
Powinno być: …obszarów chronionego krajobrazu..

Str. 113. dół strony, podpis fotografii
Jest: Kwitnąca żurawina błotna Oxycoccus quadripetalus i rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundiforfolia na kępach torfowca
Powinno być: Kwitnąca żurawina błotna Oxycoccus palustris i rosiczka okrągłolistna Drosera
rotundifolia na kępach torfowca
Oxycoccus quadripetalus (synonim) – nazwa wcześniej używana; aktualnie obowiązująca:
Oxycoccus palustris

Str. 207. Akapit „Wskazania do zagospodarowania i użytkowania obszaru”
Jest: Proponuje się utworzenie zespołu chronionego krajobrazu na tym obszarze.
Powinno być: Proponuje się objęcie ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu.

