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Proiekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europ.eiskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infiastruktura i Srodowisko

PRoToKoŁ
Z€ spotkania konsultaryjnego dotyczącego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Ostoja Gorczańska PLH120018

w ramach projektu pn. ,,Sporządzanie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego"
Projekt nr POIS.05.03.00-00-273lI0 Projekt współfinansowany pIzęz Unię Europejskąze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Mszana Dolna' 23 września 2014

W dniu 23 września 2014 r. w Siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna odbyły się III

(pierwsze przeprowa dzone przęz firmę Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski) warsztaty

informacyjno-konsultacyjne w związku Z opracowywaniem projektu planu ochlony dla

Gorczańskiego Parku Narodowego oraz planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 ostoja

Gorczańska. Podczas spotkania przedstawiciele Gorczańskiego Parku Narodowego otaz

wykonawcy planu przedstawili stan zaawansowania prac nad planem ochrony dla Gorczanskiego

Parku Narodowego, który po ustanowieniu będzie obejmował rownieŻ obszar specjalnej ochrony

ptaków Gorce PLB12000I oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ostoja Gorczańska

PLH120018. Przedstawiona została charakterystyka przedmiotów ochrony w obszarzę, zagroŻenia,

cele ochrony otaz zakres działan ochronnych. Zaprezentowane zostały również wskazania do zmlan

w lokalnych i regionalnych dokumentach planistycznych. Poza kwestiami mery'torycznymi

przedstawiciele wykonawcy planu zwrócili uwagę na konieczność ochrony środowiska przez

kaŻdego człowieka, gdyż spadek liczby Żyjących gatunków orazróŻnorodnoŚci biologicznej budzi

uzasadniony niepokój i stanowi zagroŻenie dlaprzyszłości ekologicznej świata.

Uczestnikom warsztatow zaprezentowano zasady tworzenia i likwidacji obszaru Natura

2000 oraz kryteria branę pod uwagę przy zmnlejszeniu obszaru Natura 2000. PodkreŚlono takŻe

brak literalnych zakazów obowiązujących w obszarze Natura 2000 oraz koniecznośó stosowania

zasady przezorności' w której wszelkie wątpliwości dotyczące negatywnego oddziaływania na

przedmioty ochrony obszaru powinny być interpretowanę na korzyśó Środowiska.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Nadleśnictwa Nowy Targ i Limanowa,

Gorczańskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,

Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
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koł łowieckich: ,,Gorcę" Z Kamienicy, 
',Grunwald" 

z Mszany Dolnej, ,DZik" z Poręby Wielkiej,

,,Bór" z Rabki-Zdroju, ,,KIokuS'' z Nowego Targu, ,,Śnieznica'', ,,orlik''' ,'Cietrzew",

Małopolskiego ośrodka Doradztwa Rolniczego, Centralnego ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w

Krakowie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, Regionalnego Związku

Hodowców owiec t Kóz w Nowym Targu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

oddział w Krakowie, Urzędu Gmin: Mszana Dolna, Dobra, Noury Targ, Niedźwiedź, ochotnica

Dolna, Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Zwtązku Podhalan, przedstawiciele społeczności

lokalnej oraz przedstawiciele wykonawcy.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Uczestników powitał Burmistrz miasta Mszana

Dolna Tadęusz Filipiak. Następnie Pan Janusz Tomasiewicz Dyrektor Gorczańskiego Parku

Narodowego wyj aŚnił, iŻ prace nad proj ektem planu ochrony dla Gorczanskiego Parku Narodowego

oraz projektem planu zadai ochronnych dla obszaru Natura 2000 
',ostoja 

Gorczańska'' PLH120018

(poza granicami GPN) kontynuuje firma Usługi-Ekologiczne Alojzy Przemyski z Sędziszowa. Pan

Dyrektor podkreślił, lŻ nadzor nad ,,ostoją Gorczańsk{' w granicach GPN sprawuje Dyrektor GPN,

natomiast nadzót nad ostojąpoza Parkiem sprawuje Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w

Krakowie. Następnie Pani Bozena Kotońska Zastępca Regionalnego Dyrektora ochrony

Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie, przedstawiła ogólne

informacje na temat sieci Natura2000 i procesu tworzenia planów zadan ochronnych. PodkreŚliła,

że w obrębie Parku będzie obowiązywało rozporządzente Ministra Środowiska w Sprawie planu

ochrony zawierĄące elementy planu ochrony dla obszaru Natura 2000, natomiast poza Parkiem

będzie obowiązywało zarządzenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Krakowie.

Zaznaczyła równiez, iż w procesie tworzenia planu zadin ochronnych musi uczestniczyć lokalna

społeczność, ponieważ bez jej udziału nie uda się ochronic przyrody. W dalszej kolejności głos

zabrał Pan AIojzy Przemyski koordynator planu, który przedstawił program spotkania.

Prowadzącemu przerwał uczestnik spotkania (przedstawiciel rolników)' który wytaził sprzeciw

wobec wprowadzenia obszaru Natura 2000 i ,,bezprawnego wkraczania na tereny prywatnych

właŚcicieli'' w celu przeprowadzenia inwentaryzacjl przedmiotów ochrony. Kolejny uczestnik

zwróclł uwagę na rozbieŻności' jakie jego zdaniem mają miejsce w projekcie Planu (w miejscu

wznaczenia siedlisk, w Izeczywistości ich brak). Pan Alojzy Przemyski wyjaśnił, Żę nie sposób w

przeciągu jednego roku zweryfikowaó wszystkich poligonów. Następnie padł głos z sali, czy

mozliwe jest otrzymanie załączników grafi.cznych do przedstawionej prezentaĄt Pan Alojzy
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Projekt współfinansowary przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Przemyski poinformował, iż prezęntacja Ze Spotkania będzie dostępna na Stronach Regionalnej

Dyrekcji ochrony Środowiska w Kfakowie, Gorczańskiego Parku Narodoweg o oTaz istnieje

możliwośó nagrania prezentaaji na nośniki. Następnie Pani Agnieszka PierŚcińska przedstawiła stan

zaawansowania prac nad planem ochrony dla Gorcza{skiego Parku Narodowego, etapy realizacli

zadania oraz koncepcję ochrony Parku. Uczestnicy spotkania (Andrzej Napora, Barbara Cichańska)

zap3tali, dlaczego nikt nie PYta o zgodę na wejŚcie na prywatne tereny (dotyczy to również

pryWatnych polan znajdujących się w Gorczańskim Parku Narodowym). Pan Janusz Tomasiewicz

odpowiedział, że polany będące własnością prywatną są objęte ochroną krajobrazową Park nie

narusza własności prywatnej, a wszelkie działanta na gruntach prywatnych właścicieli muszą być

poprzędzone uzyskaniem od nich stosownej zgody. Pan Janusz Tomasiewicz zaznaczył, Że zarówno

Park Narodowy' jak i obszar Natura 2000 muszą funkcjonować w normach prawnych. Częścią

obszaru Natura 2000 jest Gorczański Park Narodowy i dlatego muSZą zostac sporządzone dwa

róŻne dokumenty planistyczne. Zapisy w dokumentach odnoszą się zarówno do gruntów Skarbu

Państwa' jak i gruntów prywatnych' z tym, Że na gruntach prywatnych mają jedynie charakter

postulatów do wykonania, natomiast na gruntach Skarbu Państwa są obligatoryjne. W odpowiedzi

na padające z sali zarzuty o niepoinformowaniu społeczności lokalnej o sporządzaniu planów,

Dyrektor Gorczńskiego Parku Narodowego zwrócił uwagę' iz informacja o przystąpieniu do

sporządzania planu ochrony GPN i planu zadan ochronnych dla ostoi Gorczańskiej pojawiła się już

w 2011 roku; odbywały się również spotkania informacyjno-konsultacyjne, informacje były

wysyłane do gmin i sołectw. Następnie Pani Agnieszka Pierścińska zaprezentowała wybrane

zagadnienia ZWąZane z Naturą 2000 i planami zadan ochronnych. Uczestnik spotkania wyraził

opinię, że przyroda sama się chroni od wieków, a ludzie dbają o nią i nie ma potrzeby

wprowadzania planu zad'an ochronnych. Pan Stanisław Gładysz stwierdziŁ, że ,,narzucono Naturę''

bezzgody właścicieli, ateraz nie mogąnic robić na swoich dzlałkach np. wybudować domu. Głos

zabraŁa Pani Agnieszka Pierścińska i wyjaśniła, iż na obszarach Natura 2000 nie ma z góry

narzuconych nakazów' wydawane są pozwolenia na zabudowę, jak i odmowy, potrzebna jest ocena

oddziaływania na środowisko. Następnie głos zabtał ponownie Pan Alojzy Przemyski' W trakcie

prezentacjt przedstawił propozycję zapisów do planu zadan ochronnych dla poszczególnych

przedmiotów ochrony: zagroŻenia, cele, działaria ochronne. Uczestnik spotkania zv,"roc1ł uwagę na

fakt braku ptzejśÓ d|a zwierząt na drodze krajowej nr 28. W tej sprawie głos zabrała Pani Bozena

Kotońska, ptzyblizyŁa w skrócie przebieg postępowania w sprawie zgłoszonego problemu. Głos
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Projekt współfinansowany przęz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

zabrał również Pan Janusz Tomasiewicz, wyjaśn1ł, Że kwestia korytarzy ekologicznych jest

poruszana w miejscov\ych planach Zagospodarowania przestrzennego. Park wystosował wiele

rcŻnych pism i wniosków do gmin na temat utrzymatta drozności korytarzy ekologicznych.

Dyrektor wspomniał, iŻ organizowane były spotkanla zkołami łowieckimi, na których Park zwracał

się z prośbą o podanie tras migracji zwierząt; dane te cały czas są wykorzystywane w

opracowaniach dotyczących tej kwestii. odnosząc się konkretnie do drogi wojewódzkiej między

Mszaną Dolną a miejscowościąZabrzeŻ, Pan Dyrektor wskazaŁ, iż istnieją tutĄ przynajmniej trzy

strefy, które są korytaruami ekologicznymi: pierwszy na granicy Mszany Dolnej i Lubomierza,

drugi od Przysłopa (niezabudowany fragment lasu) oraz ttzeci duży odcinek leśny między mostem

na Kamienicy a Szczawą Pan Janusz Tomasiewicz zachęcał wszystkich do przejrzenia

miejscowych planów zagospodarowania ptzesftzennego W celu zapoznania się z przebiegiem

korytarzy ekologicznych. W dalszej części Pan Alojzy Przemyski kontynuował prezentację

związanązprzedmiotami ochrony. ZabraŁ głos Pan Andrzej Runger, który zaznaczył, że rolnicy

chcą wiedzieÓ jakie mają podejmowaó działania w celu ochrony siedlisk. Pan Alojzy Przemyski

odpowiedział, Że dziaŁania zosźanąprzedstawione w dalszej części wystąpienia. Następnie Pani

Bozena Kotońska zaznacz5Ą.a, Że Ministerstwa powinny stworzyć takie mechanizmy aby

właŚcicielę,ktorzy majądo wykonania działanta ochronne mogli dostaó zatch wykonanie dopłaty.

Na koniec swojej wypowiedzi Pani BoŻena Kotońska wyjaśniła kwestię dotyczącąrekompensat za

ograniczenia użytkowania w obszarze Natura 2000. Pan Andrzej Runger zwtocił uwagę, Że duŻym

problemem jest brak regionalizacji programów rolnośrodowiskowych - w Karpatach panujątrudne

warunki' co nie jest uwzględniane w wysokości dopłat. Pari Jozefa Ptaszek - Gmina ochotnica

Dolna przekazała na ręce Pani protokolantki kopię wniosku dotyczącego możliwości budowania na

potokach zabezpieczeń trwałyóh, z proŚbą o uwzględnienie zapisów z ntniejszego wniosku w

projekcie planu zadan ochronnych. Pani Barbara Cichańska Radna Gminy NiedŹwiedŹ stwiqdziła,

tŻ Park i Natura 2000 wprowadzĄą ograniczenia w gospodarowaniu. Poruszyła również problem

rozwoju turystyki (brak moŹliwości modemizacji wyciągów w Koninkach). W kwestii modernizacji

wyciągów wypowiedział się Pan Janusz Tomasiewicz; odpowtedział, iz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest modernizacja. Następnie głos zabraŁa Pani

Małgorzata Mordarska-Duda, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. obszarów Natura 2000.

Poprosiła uczestników, aby umożliwió wykonawcom planu przedstawienie treŚci przygotowanych

na spotkanie. Jeśli projekt planu zadań ochronnych i projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora
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ochrony Środowiska Zostanie już opracowany' trafi on do Wojewody do uzgodnienia. Pani

Małgorzata Mordarska-Duda poprosiła rownieŻ uczestników, aby wszelkie wnioski i uwagi

plzedstawiali na pismach do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Krakowie i do

wykonawcy. Dodała, Że moŻnaprzesłaćje również do wiadomości Wojewody. Zwróclłauwagę, że

będą organizowane dodatkowe spotkania, ponieważ chodzi o wypracowanie wspólnego stanowiska

i o dojście do konsensusu. ZaztaczyłarcwnieĄ Że wykonawca nie ma mocy decyzyjnej' natomiast

ma obowiązekptzeanalizować wszystkie uwagi i wnioski i Wojewodabędzie czuwał nad tym, aby

kuŻdy wniosek został rozpattzony.

Po przerwie kawowej Pan Alojzy Przemyski kontynuował przedstawianie zagroŻen

przedmiotów ochrony. Zaznaczył, że obecnY wykonawcawykorzystał zapisy Zaproponowane przez

wczeŚniejszego wykonawcę' gdyŻ zadaniem firmy Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski (obecny

wykonawca planu) jest dokończęnie projektu planu zadan ochronnych. Poprosił jednocześnie

RDOS, GPN, uczestników spotkania o zgłaszanlę wszelkich uwag do projektu planu' w tym

dotyczących korekty granic płatów siedlisk przyrodniczych. Uczestnikom spotkania

zaprezentowane zostały dane kontaktowe do zgŁaszania uwag i wniosków. Pan Alojzy Przemyski

zaznaczył, Żę ma świadomośc, iŻ na obecnym etapie możliwe są błędy w zasięgu siedlisk.

Zapewnił, Że zostanąone poprawione w ramach prac nad planem zadan ochronnych na tyle, na ile

jest to możliwe. Następnie Pan Alojzy Przemyski przedstawił propozycje zapisów do działait

ochronnych. Głos zabrał Pan Leszek Leśnik przedstawiciel Małopolskiego ośrodka Doradztwa

Rolniczego' w sprawie zbyt ogólnych zapisów dotyczących pozyskania drewna w lasach i

rekompensat za ograntczenia w gospodarowaniu w obszarach Natura 2000. W odpowiedzi Pani

BoŻena Kotońska podkreśliła konieczność zamtęszczania w projekcie Planu zapisów realnych do

wykonania. Wynika to z faktu. zs pIan zadańochronnych jest dokumentem, z którego musimy zdać

sprawozdania jako Państwo. Następnie Pani Bożena Kotońska wróciła jeszcze raz do kwestii

dotyczących rekompensat za ograniczenia użytkowania w obszarach Natura 2000. Wyjaśniła, co

oznaczają działania obligatoryjne i fakultatywne. Przedstawiciele Lasów Państwov\ych zwrócili

uwagę na rozbteŻności w niektórych zapisach w projekcie planu, m.in. likwidacja szlaków

zrywkowych a ochrona kumaka górskiego, preferencja odnowienia naturalnego a utrzymanie

zwarcia koron na poziomie 80%. Pan Alojzy Przemyski zaznaczył, Że odbędzie się jeszcze

spotkanie z ptzedstawicielami Lasów Państwowych i prywatnych w celu wypracowania zapisów

dla siedlisk leśnych. W dalszej częŚci Pan Alojzy Przemyski przedstawił konflikty między
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Iokalizacją przedmiotów ochrony a Zapisami w miejscowych planach Zagospodarowania

przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pan

Ktzysztof Ligęza z LJrzędu pminy ochotnica Dolna poprosił o uwzględnięnię w projekcie planu

wniosków i uwag, które w najbltŻszym czasie zostaną pIzekazanę wykonawcy. Przedstawiciele

Lasów Państwowych zwrócili równięz uwagę fla poftZebę dostosowania granic obszaru do

przebiegu granic działek ewidencyjnych i wydzieleń leŚnych. Wykonawca zapevłnił o

uwzględnieniu zgłoszonej uwagi w projekcie planu zadan ochronnych w oparciu o dane, które

zostanąprzekazane przezNadleśnictwa Limanowa i Nowy Targ.

Spotkanie zakoiczyło się o godz. 15.50.

Protokół sporządziła: Anna Anioł
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