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W związku zprowadzonympruez Gorczański Park Narodowy postępowaniem przetargowym
prr. .. Dokończenie opracowania projektu planu oclrrony dla Gorczańskiego'Parku Narodowego i
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ..ostoja Gorczańska'' w dniu l2 luty 20l4
wpł-vnęłypytania dotyczące planr"r ochrony.
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1. Czy napotrzeby

dpowi e dzi na zadane

p

ytania.

sporządzanego planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodoweg o oraz

Obszaru Natura 2000 wykonano operaty pt.:
- ..Wykaz gruntów i uzytków w granicach obszaru Gorczańskiego Parku
Narodowego".
odpou,iedź Zamay,iajqcego: Tak. Zamau,iaiqcy posiada Rejestr gruntów sporzqdzony v,g
slanu na dzień 28.02.20]]r.
- ..Wykaz gruntów i użytkow w granicach obszaru Natura 2000'' wg stanu na dzień
pozyskania materiałów geodezyj no-kar1o grafi c zny ch we właściwymPoGiK?

Odpou,iedź Zamav,iąjqcego: Nie,.jednak zamav,icjqcy dysponuje danymi o oclniesieniu.clo
calego obszaru lląturą 2000 v,.forłnacie SWDE pozyskanymi ze Staroslw w roku 20] 2.

2.

Czy operat zawiera zestawienie, m.in.
- niezgodnościmiędzy rejestrem gruntów
Odpov,iedź Zamav,iajqcego : Nie posiada'
:

a mapami

(wykaz niezgodności) ,

- zestawienie gminami powierzchni gruntów. wg własnoŚci i wg użytków?
()dpov,iedź Zamav,iąjqcego: Rejestr grunlóv' sporzqdzony został v, układzie v,g gmin,

obrębów ewidency'inych i.iednostek rejeslrcvych (u,łaścicieli),załqczone spral,t,ozdanie z
realizac.ii prac geodezyjnych zawiera zeslull'ienie użytkóu: gruntowych v,g gmin i obrębt5v,
eu,idencyjnych.

3.

Czy wykonano analizę porównawczą numerycznej rnapy ewidencyjnej (nme) z
or1ofbtomapą:
- granic uzytków na mapie ewidencyjnej ze zobrazowaniem na ortofotomapie,
Odpov,iedź Zamav,iajclcego: Tak, ale tylko w odniesieniu do granic Parku.

- ana|izę porówna\ĄIczą

granic.Y obszaru Parku Narodowego i Natura 2000 wg

opisóq map

ewidencl'i nych praz orlofbtomapy'7
Otlpowiedź Zcłlnav,ictjc1cegtl; Nie. Granicct GP|V opisana.iest po granicy dzialek
ev,itlencl,jnych. Ev,entualnie clrobnej korekt'r'w odnie.;ieniu clo granic dzialek e11,idgnl)tinltch
lub użytkólt, 54runtol,l,ych v,yłnug,a grcłnicu ob5zttróll, ll,Iatttra 2000.

4. Czy

spotządzono alfabetyczny wykaz r,ł'łaścicieligruntów w obszarze Parku Narodowego i
Natura 2000?
Ocl1lott,iadź Zumav,iąiclcego; |,{ie. Zalnulricłit1q,tll-sponuje wykuzem v'laścicieli v'
otlniesieniu clo Pttrktt zapisanymi y, bazic tlun1'ch Ac'c'ess oraz pliku Excel. zaśw tldniesieniu
cło ob,szaru Nctlttrą 20()0 sq lo c{ane SWDE.

5.

Czy sporządzono warstwy geometryczne \ł'g r'vr'ł'. tematów?

6.

Czy prz5''gotowano wg ww.

Ot\pov,ietlź Zumąll,itliqcego; Zamall,iaic!c')' c|1l.s1loltuie v'arstu'alni v,.fbrmacie ,shtrl
okre,śla'iqcymi dzialki ey,idency.ine Or0z uż1'tki gruntovle. W odniesieniu do Parku dotlatkoy'o
tĄ.,sponttje y,ctr,\tlĄ,q określa'iqcqgrup), zbiot'tltl'i,;k ro,ślinm,ch (w lym aktucłlny pl'zehieg
gl.ttllicy rrllno-le,śnei) ttz1,skctny nct y'lotl,slctll'ie orlo/'otomupy. ,Jest takze ttslulony potlziul
polrierzchnioll,y Pcłrktt tl, tlclniesieniu do tltldzittl(ly,, pl'zebiegv,ydzieleń moze ieszcze ulec
:mi ctnic v' lt},n iku zaplantlv'anych pruc inu'cnl cłryzacyjnych.
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Czy rłykonatro spis baz danych?
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Czy istnieje wykaz gruntów i granic spornych'l

Odpoyt,ieclź Zctmav,icliqcego; Tak..jednuk s1-sorzqtlzenie zeslav,ienia niezgoclności pomiędzy
reje'strem grtmttitt,ct nlapalłli ,.le,inynti'' llulże uiuv'nić nov,e obszory Sp()rne, które nalezy

uit1ć'v wyktric''

r).

Czy istnieje wykaz gruntów o rrieureguloWallyl1l stanie prawnym
O d1l ou'

10.

ie

tl ź Za m av' i a j c1 c e go
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Tak'

i,s l n i e j

na terenie

GPN?

c''

Kto i w jakinr czasie w'vjaśnii uzgocirri wszelkie rozbieŻności i niezgodnoŚci w materiale
geodezyjnym'?
()c{poll,iedź Zanlcm,icyiqcego; Rozbiezrulśc'i i niezgodności v' materiale geotlezyinym 'sq
1!sl'l1,1:0ne l)rzez Gorczctński Pcłrk l,{ctt'odoY'y: 1r, bieżc1co (przy wspólpracy Z odprnriednimi

ill,st1:ttlc.janli.iak starosly,a lub sqtb,) ]lłiektóre sprav)y będc1u,ymagały rozstrzygnięcia
.jeszcze ptl zakończenirł prqc nad plctnent oc'hrrlny.

1l , Czy. a jeŻeli tak. to które Z wynlaganyclr w' SIWZ prac terenowych, niezbędnych dcl
sporządzenia operator,l,tematycznych. zostały rł'ykonane w całościi odebrane ptzez

Zanawiającego?
y,ykaz lylko lych pruc
Otlpov,ietlź Zctmuł,icłjqcegtl.' Zulc1cznik nr l tto SIWZ zav'ieru
lcrcltou,ych' które u,ytltttgcyiq 11,ykonaniu v' cultl.śc'i. dokonczenia lub uzutrlełnienia przez
n(nĄ'egl Wykoncm,cę. W),niki prac terenoy,l.'t'h, niezbędnych tlo oprctctly'ania tlperultilt'
planu zamieszczonO y) zulqczniku
';zcze'gólov,ych, otlebrunych od 1lo7lrzetllliego v'1'ktłncnl,cy
nr 2 tlo SIWZ.

12.

Czy dla operatów, dla których nie zrealizowano całościprac terenowych, moze być
określona procentowo (+l- 5%) iloŚć rriezbędnych do wykonania uzupełnia.iących prac
terenowycłr?
Oclpou,ieclź Zumalt,iajqce go; Rodza.j i zukl'e,s pruc lerenow-ych do y'ykołlunia zay'iera zal. nr
] tlo SIWZ, a ])race u,ykonane i odcbrune 2łl'zecl.,slałriono w zal. nr 2. Na tef potlstultie
O/brent moze indyv,idtłalnie. u,edlug v'la'snycfu kryteri(lu, określićprocenlowe v'ykonanie
1l t'
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3. Czy. a

ou'y c h.

jeżeli tak. to które z wymagal1ych w SIWZ operatóq zostały wykonane w całoŚci i

Zamawiaj ąc e go ?
Ot1pov,ieiź Zamav,ia.jqcego; Zatlen z operatóu,u'ymienionych w SIWZ nie zostal odebrany
lub
lt, iulości, c{larego u, zul. nr I przedslctll'itltttl zukl'es prtłc niezbędnych tlo ichv'ykonaniu
t1tlkończenia. W całościotlebrany zoslu.! t1'lko operctt ochrclny ekosystemóu,lt'odnych, któryl
zoslan1e uc)ostępnirlny nl\A]emu Wykołlttlłc1l tkl v'ykorzyslania v' dalszych pracach nad
OpracO\Ą'aniem prĘ ektu planu ochrony'.
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14.

debrane

pr ZęZ

Czy moze być określonyprocentowo (+/- 5%) stopień Zaawansowania opracowania
poszczególnych operatow sporządzonyclr na podstawie zebranych materiałów. a
zawierając5zch:
l 4.

1

.

Clrarakterystykę:

a)
b)

c)

dotychczasowe rozpoznanie:
_ zestawienie. anallza i ocena przydatnoŚci istniejących nrateriałów.
- określenie zakresu uzupehriających prac inwentaryzacyjnych.
inwerrtaryzację:
_ metodyka inwentaryzacji (przedmiotów ochrony, procesów t zagroŻeń),
- wyniki inwentaryzacji (przedlniotów ochrony. procesów t zagroŻeń).
zbtotczą charakterystykę:
- charakterystyka (przedmiotów ochrony, procesów t zagroŻen),
- ocena (przedmiotów ochrony. procesów l zagroŻen)'

14.2' ochronę:

d)

koncepc.|ę ochrony:
- dotychczasowa ochrona (zestawienie, analiza i ocena dotychczasowych

sposobów ochrony).
- zaprojektowana ochrona (przedmioty ochrony. cele ochrony, priorytety
ochrony. strefy ochrony. sposoby ochrony).
- monitoring.
b) zadar:ria ochronne (rodzaje zadait ochronnych. lokalizacj a zadait
oclrrorrnych . czas i intensywność wykonania zadań ochronnych. sposoby w'ykonania
zadan ochronnYch).

Oclpol,l,iedź Zumall,icyjt1cegcl; Kaztla OL'enu 'slopnia zaav)(łnso]Ą'anią opracoy'aniu
ocenq subiekłyv,nq. oferent może u'ykonać.iq
1ltl.szczególnyc:h tlpercttól,l, byłuby
'inclyu,itltłulnie,
c]ia lt,lasnych potrzel:; nct 1loclstall,ie zakresu prac do v'ykonaniu (zal.
yWZ) tlruz prctc.f 117 y'ykonanych (zał. nr 2)'
15.

16.

nr

1 do

Czy zebrane i odebrane prace inwentaryzacyjne zostały wprowadzone do geobazy SIP?
(pliki
Oipott,ietlź Zamalłiaic1iego; Obecnie sq przygotol,t'ctne materiały elo złożenia geobazy
sllp, bary clanych) Dane te sq jednak nie v,prtlll,ttdzone. nie sq też komplelne.
Czy lasy niestanowiące własnościSkarbu Patistwa, położone w granicach Parku
Narodoweg o oraz'obszaru Natura 2000. posiadają aktualne uproszczone plany wządzenta
lasu?

polozone v'
Oclpou,iec{ź Zanlctll,iajqcego: Lctsy niestunoll'iqc:e v'lasnclści Skarbtt Pań,stu'a
J

gr1nicach Parku nie posiadajq akluulnych tlpro,szcztlnych planóv, tu'zqdzenia la'su.
Z 1losiadanei wied4l przez Zamalt,ictjc1cego aktuulne tłproSZcZone plany urzc1dzenia l.astł.yt'
tlbszarze ]ltralt.tra 200() posiatłaiq tll,l,ct kompleksy le,śne v' Gminie Niedruiedź: lcł,s lt'si Prlrębct
Wielka i lus tl,si Poclobin. ()slalnio (v, roku 2013) u'ykonyv,ane były takze uproszczone plany
urzqtlzenia lasu dla lasóv, leżqcych v' zleu,niuch 1lotoków Lepietnica i Gorzec obidowiec,
bętLqcych y,lasnościc!kilktł wsi z regionu Podhalu.
17.

Dokończenie operatu ochrony walorow krajobrazowych i wartości kulturowych:
a) Czy dostępne są pliki zródłowe tbtografii panoram i obiektów-kulturowycłr. tj.
surowe pliki .raw lub pliki ipg * stanie sprzed obrobki i edycji?
Oclpov,iedź Zamav,iajcycego; Tak, sq tloslę1lne pliki]pg sprzed obróbki.

b)

Proszę o jednoznaczne wskazanie czasu wykonania inwentaryzacji terenowej oraz
opisu stanu szałasów. Z przedstawionej dokumentacji wynika. ze inwentaryzacja b5'ła
wykonana w 2004r. (infbrmacja na kartach szałasów)' w infbrmacji ustnej przekazanej na
spotkaniu w dniu II.OŻ.2014 podarro jako czas wykonania dokumentacji tbtograticznej
szałasów lata 2012-20|3.
()dpol,t,iedź Zamcnl,iąf qcego; Inu,entaryzttc'ja lerenovla zo,łlałasporzqdzona przez
y,yniki zavarte sqw zalc1cznikunr l do
1loprzec{niegou,ykonau'cę iesieniq 20l2 roku a.jej
Operutu ochrony yl,arlo,ści ktłlturrnłyc'h i v'alorłjyt, kraiobrazlylych (udoslępniony na stronie
inlernelov,e.j u, zał. nr 2 do specy/ikacii istotnyc'h v,arunkóu' zamóv,ienia). Obięto niq 73
obiekty, glóv,nie szalusy. 2 kapliczki i.ict|nc1 drogę.
Na kurtach szałast5yl, zcłnlie,szczonycll ll, ;srzyvolanym załqczniku, sty,ierdzano.jedynie czy
obiekt byt ob.jęty inu'entaryzaciq sludenckq z roku 2001 c'zy nie'

c)

Proszę o wyjaśnienie, jak naleŻy traktować przykładową kartę polany, która została
przedstawiona do wglądu przezZamawiającego. Czy takie karty zostały wykonane dla
rvszystkich polan?
.Iaki jest zwtązekku't zZałączntktenr nr 2-punkty r'ł'idokowe?
Karty i ZałącznikróŻnią się w opisie tych sarnych obiektów (polana Jaworzyna Karnienicka)
pod względem formy i treści(m. in. róŻny opis panoram). Proszę o jednoznaczne
wskazanie. jaki sposób opisu walorów krajobrazowych polan pretbruje Zamawiający?
Ot\pou,iet\ź Zamawictiqcego; Karly polan1,zoslaly sporzqclzone d]a ]0] polan - obiektóv'. Sq
lo u,szy,slkie polany y, głóu'nym kompleksie I'arktł. Brak.;iedynie opisu ok. 5 polan tńiekitjłt, znąitlujqcych się v, enklav,uch Porktł. nl.in. Morgów Polackich, Morgóv
y'
Czaikowskich, pol. Limierze u, Ochołniq; Górnei, ekosystemr5w nieleśnych przy rl"atlac:h
Lt.tl"soln ierzu i P orębi e Wielkiei.
W karcie polany znaitlttie ,się o1lis punklt5ll,y1:j6|gft11u;ych i zakresów widoczności. I'Ja polanie
yljflgftg1tlych i z nich
|1,r,Zn(tczono - zależnie oct.iej v,ielko,ści ocl jednego do kilku punktów
opisctno pLnorLmy. Doc{al kov,tl utłokumenl rnl,ullo i e zdi ęciami.
Zamtłv,icjqcy preferttje opis waloróv, kra.lobrazoy,ych zawarty w zmienitlnym szczególou'yl'tt
opisie przetlmioltt zamrhl,ieniuv,części; ,,Zu,sady Opracowaniawaloryzacji lłajobrazou'e.j
rira, koncepcii ochrony waloróy, kraiobrazo11,ych polanu, ramach Planu Ochrony
Gorcząnskiegtl Parku l,łarodowego" - stl'. 13-1ó. (Zal. nr ] do sil,l,z).

d)

Lamawrający dysponuje materiałami dotyczącymi obiektow kultury
materialnej typrr: kapli czk1krzyŻe. pomniki. mogiły. upamiętnione miejsca
wydarzeń historycznych? JeŹeli tak. proszę o określenie rodzajtr tych
materiałów. (opi sy. tbto grati e. archi wal ne dokunrenty hi storyczne). ich
aktualnoŚci (kiedy wykonano ostatnią wizję terenową obiektu) oraz
kompletnoś ci (cz5, materiały obejmują wszystkie obiekty z terenu

Czy

opracowania).
()dpov'iedź Zamav,icliqcego; Zamau,ia.iqcy dvsponuje v,iedzq na temat v,ymienionych
obiektóy' kttltury nlalerialnej. Niektóre z nich, nl.in.; miejscct po ziemiankach i leśnych
'szuła,sach obclzól'l' ptu'tyzanc:kich, miejscct po budynkctch gospodarshĄ| \Ą,,Zorc11y:y{:h i innych
bttdynkach zv,iqzanych z obozami partyzanc'kitni, mie.isca katastro./-lotniczych, ntie.;i,sca
/brlyfikacii 1'solou,ych, ntie.isca śmiel'ci lub/i pochóv,krhl, zoslały szczegółou,tl opisa.ne v, zał.
nr 3 do ()peraltł ochrony łrartośc'ikulturou'ych i y,ąloróv, krąjobruzr1y,ych. Mttlerialy te
obeltnuiq v,szystkie obiekty z terenLt Pcu'ku z okt'e,yu lat 30. i 10. XY tt,ieku. Dane te ,sq
aklttalne, pochodzq z oslalnich 2-3 lat.

e)

Proszę o doprecyzowanie określenia ..inwentaryzacjacech krajobrazu'' (pkt.
c.7.1.b).
Odpov,iedź Zamau,ia.iqcego; Zakres inv'enlaryzucii cech kra.jobraztt zal,uarty 'jesl lt,
..Za^sadach opraco\|lnia v,aloryzctcji kroiobrazov,e.i ot'ctz koncepcji ochrony v,aloróv,
krujrlbrazoll,ych polan y, ramach Planu Ochllłny Gorczańskiego Parku lllcłrodowego" , u'
częścidotyczqce.i dokumenlacii iwalol'ylzacii - sll'. 13-14. (Zal' nr ] do sill,z)

f)

Proszę o doprecyzowanie zakresu inwentaryzacji niematerialnych wartości
kulturowych. Czy wspomniana inwentaryzacja dotyczyc ma wszystkich
elementów ktrltury niematerialnej charakterystycznych dla obszaru
opracowania taki ch j ak : pasterstwo. obrzęd owość(zwy czaje, obyczaj e,
muzyka). strój ludowy. styl budownictwa. podania i legendy, rzemiosło i
trvórcy ltrdowi. tradycja turystyki. w1'bitne osoby, tradycja walk partyzanckich?
Otłpov'iedź Zamawiajqcegtl: Inulenlaryzac.f tt nienlaterialnychwartości kulturov,ych Pcu"ku
nla obe.jmov,ać elementy kultury ściśle
z:l'ic1zttne z.jego lerenem i jeszcze kultyu,clu,cłnych, v,
pastersly,a,
.szczególno,ści:
obrzędou'ości z nim nt,iqzanej, podan i legend z terentt Parku.
stylu budol,t'ł'ticlv,a.iakie zacl'tov,alo się ll, granicach Parku, tradycji tury'styki.

g)

W pkt C.7.2 mowa jest o uzupełnieniu analizy skuteczności dotychczasowyc|'l
sposobów ochrony. W przedstawionej dokurrrentacji nie ma takiej analJzy.
Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie.czy chodzi o uzupełnienie analizy
istniejącej, która nie została przedstawiona do wglądu, czy o wykonanie
takiej analizy od podstaw'/
Odpov,iedź Zamavliajqcego: Poprzedni y,yl16lnav,ca opracował .iedynie bardzo ogrilnq
analizę skutecznościtłrltychczasov,ych tnetod ochrony i zctv,clrl 'jc1 l,v częściopi's'ov,ei' która
łlje zrl,s(ala przyiętct. Wyntaga ona wykoncłniu niemtll od podstąv, i znacznegl ro:szet':cnitt
obcilnujqcego v,szyslkie aspekty 1ll'tlłl,atl:oł't.\;ch clziałań ochronnych.

h)

W pkt C.7.3 mowa jest o rewizji ic'lentyfikacji i ocerry istniejących i
al ny ch zagr oŻeń rł,ewnętrzn1''clr i zewnętrznych. W przedstawionej
dokumentacji nie ma analizy zagroŻen dla r.ł'alorów krajobrazowych i
kulturow1'ch. Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie,czy chodzi o uzupełnienie
juŻ wykonanej analizy istniejących i potencjalnych zagroŻeń wewnętrznych i
zewnętrznych, ktÓra nie została przedstawiona do wglądu, czy o wykonanie
lakiej analizy od podstaw. z wykorzystanietlr zagroŻen cząstkowych
wymienionych na kaltach inwentaryzacyjnych poszczególnych obiektów?
Oc{pou,iedź Zamav,iajqcego; Poprzedni wyklnay,ca wyspecyJikov,al istnie'jqce i polenc.ialne
zagroŻenia v,ewnętrzne i zev,nętrzne i zuv,arł je vll częściopisowej, która nie zostala
potencj

])rzyięta. Specy.fikacja ta u,ymaga v,nikliv,ei rev,iz.ii i uzupełnienia zagrozeń oraz oceny ich
v,pl1ły,ą na v,alory kl'ctjobrazov,e i kultul'olye Parku,' uzupełnienie powinng y'ynikać m.iłl. z
zitlentyfikov,anych zagrozeń czqstkol,r1lc'fu ylymienionych na kartach inv,entąryzacyjnych
p

tl s z c z e gó

lnyc h ob ie
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óv'.

i)

Proszę o doprecyzowanie zadania polegającego na określeniu,.cech stylu
budownictwa i architektury charakterystycznego dla regionu Gorców'' (pkt
C.7.1.d) oraz.zasad ochrony stylu budownictwa i architektury
charakterystycznego dla regionu Gorców'' (pkt. D.2.12). W szczególnoŚci
proSZę o wskazanie stopnia szczegclłowości wspomnianej andrizy (ogólne
zapisy do studiów urł,arunkowań i plarrów miejscowych czy szczegółowośćna
poziomie gminnych programów opieki rrad zabytkami w formule rekomendowanej
przezNarodowy Instytut Dziedzictwa'?).
Ocl1ltlv,iedź Zamal,t,iajqcego: Zalnuv,iuiqc:y oczekuje opisania ogolnych cech

charakterystycznych dla budo,,l,nictll,a v' regionie zagórzańskim i podhalanskim części
Gorcóy,. które poslużyły by do ,łporzqdzenia og(llnych wytycznych wykorzystanych u'
mie.jscoytych planach zagospoduroyl,cłniu prze,\lrzennego. sporzqdzanych stttdiuch,' polt1Ocne
bytyby r(lv,nież na etapie uzgadniania plctnóu, zctgospodaroy,ania przestr:ennegl g,lnin,
taki" stopień ,szczegółov'o.ści
'szczególnie zmian punktoltych Ęm San:ym nie .je,sl konieczny
opieki nad zabytkami.
.iak przy lpl'acllĄ)nniu głninnych prograłnriy'

l8. Dokończenie operatu udostępniania Parku:
a) W przedstawionym do wglądu przez Z'anawtającego operacie nie

ma analizy i
tej analizy
Wykonanie
określenia zasadudostępniania Parku dla celów naukowych.
nie jest wymienione w pkt C.8. Proszę o wyjaŚnienie" czy ta częścoperatu została
juz wykonana. czy na|eŻy ją sporządzic od podstaw?
Oclpov,iedź Zamav,iąiclcego; Przedslctll,itll'l1l tlperat za.v,ierct zaróv,no analizę.jak i zasac{y
ttcltlslę1lniania Parku dla celóv, naukou,1;ch, monitoringu przyrodniczego, prclwadzenia
ćll,iczeń ,urnn11y;ych. Z tego ptlwodu nie umieszczontl sttlstlll,nych Zapis(nl,w nov'ei S]WZ

W przedstawionym operacie nie ma ana|tzyi określeniazasad udostępniania
jedynie o sporządzeniu
Parku dla celÓw gospodarczyclr. W specyfikacji mowa jest
mapy tematycznej do tego tematLl (pkt. C.8.3). Proszę o wyjaśnienie, czy analiza i określenie
,asa'd udostępniania Parku dla celów gospodarczych została juz wykonana. czy naleŻy ią
sporządzic od podstaw?
Octpou,ietlź Zamav,iajqcego; W przetłstułt,ionynl operacie udostępniania Parku zctv'arla.je,st
cltarakteryst1łka tlotychczasov.ego tłdostępniania do celóv, gospodarczych (dziulalności
leśnej,rolniczej' komerc1ljnei tul'yslyczne.j, zbitlru runa leśnego: zidenty/ikllłane zoslały
róyt,niez islnieiqce i 1lotencjalne zagrozeniu i dtlkonctno analizy skuteczności
clotychczas 6y,yc h spo s ob ó,v, elimina cj i l ub o gr aniczenia zagrorgn v'ynikaj qcych z
clziałalnościgos1locl'arcze.j. Tym s;amym analiza zasad udostępniania Parku do cel.ów

b)

go s 1's o d urc zy c h

.i e s

I v'y ko

n

ana.

wykorrp równiez koncepcię udoslępniania Parku do celów gospodarczych

na oh'es

oiloy,iqzywania planu, natomiast nie zoslcłltl lpracolĄ)ana propozycja zasad udosrę;lniania
v'tym zakt'esie.
Oclpol iedzi na py tania przygoto*ali:
l)}tanie l_ l0. l5 nlgr inŻ. Marek Ruciński
l)\'tanic l l- l.ł - r.lr inŻ. Kazinlięrz Clrrr istck
[)r

lanic l6. l7_ l8

I)\'1anie l t]

b

a

clr inŻ. .Ianusz_Ibnlasiervicz

-dr hab. inŻ. l)au'eł Czarnota
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