Uchwała nr 8/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie w sprawie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego
Parku Narodowego – obszaru Natura 2000 PLH 120004, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
Środowiska, biorąc pod uwagę położenie Ojcowskiego Parku Narodowego w pobliżu Krakowa oraz
liczne turystyczne korzystanie z OPN przez mieszkańców Krakowa, przedkłada następujące uwagi
do projektu planu.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska pozytywnie ocenia przedstawiony do
konsultacji społecznych projekt planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego oraz obszaru
Natura 2000 „Dolina Prądnika”.
Projekt planu zawiera wszystkie elementy wymagane Ustawą o ochronie przyrody oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz
ochrony zasobów, tworów i składników przyrody elementy.
Projekt planu precyzyjnie i szczegółowo wskazuje m.in:
 cele ochrony przyrody oraz wskazania przyrodnicze i społeczne uwarunkowania ich realizacji,
 istniejące i potencjalne zagrożenia dla przyrody Parku, ich skutki oraz sposoby eliminacji lub
ograniczania,
 obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej,
 działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej z podaniem rodzaju,
zakresu i lokalizacji tych działań.
Projekt planu uwzględnia możliwość prowadzenia działalności gospodarczej rolniczej na terenie
Parku wskazując:
 miejsca, w których może być prowadzona działalność handlowa i rolnicza,
 obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych oraz sposoby ich udostępniania
W Ustaleniach do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego
województwa małopolskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, projekt
planu wskazuje ustalenia co do zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony
przyrody i środowiska, wartości zasobów kulturowych, ochrony krajobrazu, z podziałem na strefy
użytkowania. Podkreślić należy, że poza Strefą użytkowania nr 1 - wyznaczoną granicami parku,
granice pozostałych stref położonych w otulinie parku wyznaczone są nie przez Plan ochrony lecz
uchwałami rad gmin w sprawie przyjęcia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Strefa
użytkowania 2 (obejmująca tereny przyrodniczo czynne na obszarze otuliny położone poza terenami
wskazanymi do zainwestowania w obowiązujących dokumentach planistycznych) i Obszar
użytkowania 3 (obejmujący tereny położone w granicach otuliny tereny wyznaczone w planach
zagospodarowania przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i innej
(zainwestowania)).
Nieprawdziwe są podawane w wypowiedziach przeciwników projektu ochrony Parku nierzetelne
stwierdzenia jakoby projekt planu:
 likwiduje istniejące drogi (projekt planu wyklucza jedynie możliwość zwiększenia sieci
istniejących dróg, w szczególności dróg tranzytowych);

 zakazuje stosowania nawozów sztucznych (projekt planu mówi jedynie o ograniczeniu stosowania
środków ochrony roślin i nawozów w pobliżu rzek i potoków);
 zakazuje budowy nowych obiektów (w obszarze otuliny Parku - Obszar użytkowania 3,
dopuszczone jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i innej
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - szacujemy, że tylko
na terenie otuliny OPN dopuszczona jest zabudowa w której może zamieszkać ok. 100.000
osób));
 zakazuje remontów istniejących budynków (projekt planu nie wprowadza takiego zakazu,
wprowadza jedynie w strefie 1 (obszar Parku) warunki remontów istniejących budynków i
urządzeń oraz ich odtwarzanie zachowania funkcji, pierwotnej formy i wymiarów obiektu oraz
jego regionalnych cech wyglądu, istniejącej powierzchni biologicznie czynnej);
 powoduje, że rolnicy nie będą mogli przekazać swoich gospodarstw dzieciom (sic!).
Zwracamy jednocześnie uwagę na zapisy projektu planu które starają się zminimalizować i
zrekompensować mieszkańcom wprowadzane ograniczenia:
 wykup znajdujących się w granicach Parku gruntów niebędących w wieczystym użytkowaniu
Parku lub niebędących jego własnością;
 w lasach niebędących w wieczystym użytkowaniu Parku lub będących własnością obcą w
granicach Parku: udostępnianie lub sprzedaż materiału sadzeniowego i środków ochrony, pomoc
w uzyskiwaniu dopłat ze środków zewnętrznych lub dopłaty ze środków własnych Parku w celu
zachowania cennych ekosystemów;
 odszkodowania wypłacane rolnikom za straty w wyniku działań dzików;
 popieranie rozwoju alternatywnych usług turystycznych w centrach wsi w otulinie Parku, w tym:
parkingów, agroturystyki, pensjonatów, gastronomii itp.;
 możliwość pracy podczas wykaszanie roślinności, usuwanie drzew, krzewów;
 prowadzenie na terenach parku wypasu owiec, kóz, krów;
 prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej (restauracje, bary, mała gastronomia),
sklepy, przydomowe stoiska handlowe (artykuły spożywcze, pamiątki).
Zgodnie z art. 19.5 Ustawy o ochronie przyrody minister właściwy do spraw środowiska
ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla parku narodowego w terminie 6 miesięcy od
dnia otrzymania projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z
celami ochrony przyrody, uwzględniając konieczność dostosowania działań ochronnych do celów
ochrony parku narodowego. Ponieważ projekt planu jest zgodny z celami ochrony przyrody, a
projekt planu ochrony parku narodowego nie wymaga uzgodnienia a jedynie zaopiniowania przez
rady gmin, przedłożony do konsultacji projekt planu ochrony powinien być ustanowiony zgodnie z
przepisami ustawy.
Ojcowski Park Narodowy jest jednym z najtrudniejszych do ochrony parków w Polsce.
Jest najmniejszym parkiem narodowym w i posiada najbardziej rozczłonowaną granicę.
Jest wyspą różnorodności przyrodniczej położoną pośród pól i wsi, otoczoną i poprzecinaną drogami
jezdnymi oraz liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Jest położony w strefie podmiejskiej największej w Polsce aglomeracji śląsko-krakowskiej.
Największym problem ochrony wartości Ojcowskiego Parku Narodowego jest presja zabudowy.
Sąsiedztwo Parku przyciąga ze względu na atrakcyjność przyrodniczo–krajobrazową. Powstają nowe
domy, które często znajdują się w bliskim sąsiedztwie Parku. Znikają korytarze ekologiczne
umożliwiające migracje gatunków zwierząt, co jest warunkiem ich zachowania.
Przeciwdziałanie tego typu procesom jest bardzo trudne, ale możliwe. W naszym przekonaniu,
przedłożony do konsultacji plan ochrony Parku zmierza w tym kierunku.
Głosowanie:
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

