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PROTOKÓŁ 

ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego planu ochrony  

dla Gorczańskiego Parku Narodowego 

 

w ramach zadania pn. „Dokończenie opracowania projektu planu ochrony dla Gorczańskiego 

Parku Narodowego i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska” 

Poręba Wielka, 8 października 2015 r. 

Dnia 8 października 2015 r. w siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w 

Porębie Wielkiej odbyły się piąte (trzecie organizowane przez firmę Usługi Ekologiczne 

Alojzy Przemyski) warsztaty informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu planu ochrony 

dla Gorczańskiego Parku Narodowego. Celem spotkania było przedstawienie projektu 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Gorczańskiego Parku 

narodowego.  

W warsztatach uczestniczyło ok. 50 osób, w tym przedstawiciele: Gorczańskiego Parku 

Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Nowy Targ, Urzędów Gmin: Niedźwiedź, Nowy Targ, 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictw: Limanowa i Nowy 

Targ, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Kraków, Kół  

Łowieckich, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

W trakcie spotkania zainteresowani mogli nieodpłatnie nabyć (za pokwitowaniem na 

liście obecności) egzemplarz nowej publikacji monograficznej, wydanej w roku 

jubileuszowym 35-lecia GPN: „Gorczański Park narodowy – przyroda i krajobraz pod 

ochroną”.  

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Zebranych przywitał Dyrektor Gorczańskiego 

Parku Narodowego dr inż. Janusz Tomasiewicz. Dyrektor wymienił główne instytucje, których 

przedstawiciele biorą udział w spotkaniu oraz podkreślił, że warsztaty poświęcone będą 

prezentacji projektu Rozporządzenia dla Parku, w którym zawarte są także  zapisy dotyczące 
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otuliny. Następnie przekazał głos Wykonawcy planu dr Alojzemu Przemyskiemu, który 

powitał zebranych i przypomniał, że są to już ostatnie warsztaty z zaplanowanych w ramach 

projektu. Poinformował o nagrywaniu spotkania, a także poprosił o wpisanie się 

zgromadzonych na listę obecności. Prelegent przedstawił harmonogram, po czym rozpoczął 

prezentację pierwszej części tematycznej pn.: „Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony 

dla Gorczańskiego Parku Narodowego”. Przypomniał przebieg prac nad planem, odwołał się 

do podstaw prawnych sporządzania planu ochrony, a następnie skupił się na aspektach 

uspołecznienia procesu planistycznego. Porządek prezentacji został zakłócony przez 

przedstawiciela lokalnej społeczności, który wyraził sprzeciw wobec funkcjonowania obszaru 

Natura 2000 na działkach będących jego własnością, po czym opuścił spotkanie. Przywołanie 

tematu planu zadań ochronnych dla Ostoi Gorczańskiej spowodowało aktywizację zebranych i 

sprowokowało dyskusję na tematy odbiegające od założonych dla spotkania. Uwagi zgłosili 

m.in. Pani Małgorzata Mordarska-Duda z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura 

w Nowym Sączu oraz Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek. Dr Alojzy Przemyski 

wyjaśnił, że sprawa planu zadań ochronnych jest nadal otwarta; możliwe będzie jeszcze 

zgłaszanie uwag i wniosków na etapie konsultacji społecznych i zostaną one włączone do 

dokumentacji projektu. W zaistniałej sytuacji  głos zabrała Pani Małgorzata Michna, planista 

regionalny, RDOŚ Kraków. Wyjaśniła, że  Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Gorczańska, 

poza granicami Parku może zostać ustanowione dopiero po zakończeniu prac nad 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Gorczańskiego Parku 

Narodowego. Zachęciła właścicieli gruntów do podejmowania dyskusji z RDOŚ w Krakowie. 

Wyjaśniła także skrótowo skutki ustanowienia planu zadań ochronnych dla prywatnych 

właścicieli gruntów oraz poinformowała, że na stronach internetowych RDOŚ Kraków 

zamieszczone są obowiązujące zarządzenia dla innych obszarów Natura 2000, z którymi 

można się na bieżąco zapoznawać. Do wypowiedzi planisty regionalnego odnieśli się m.in. 

przedstawiciele RDLP w Krakowie, podnosząc problemy gospodarowania w obrębie siedlisk 

przyrodniczych w lasach prywatnych.  Wójt gminy Niedźwiedź  przypomniał o wnioskach 

zgłoszonych przez mieszkańców gminy, w sprawie wyłączenia ich działek z obszaru Natura 

2000.  Dr Alojzy Przemyski potwierdził otrzymanie tych wniosków i jednocześnie podkreślił, 
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że otrzymane materiały nie były kompletne (brakowało m.in. podania obrębów ewidencyjnych 

oraz uzasadnienia) i w takiej postaci ich rozpatrzenie nie jest możliwe. Po raz kolejny 

przypomniał także, że Wykonawca planu może jedynie wskazać propozycje zmian granic 

Ostoi Gorczańskiej poparte odpowiednim uzasadnieniem, natomiast decyzja jest podejmowana 

przez odpowiednie instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci Natura 2000.  

W dalszej części spotkania skoncentrowano się już na projekcie Rozporządzenia. Pani 

dr Agnieszka Pierścińska przypomniała zebranym dokumentację składającą się na plan 

ochrony, na podstawie której przygotowano projekt Rozporządzenia. Przedstawiła skrótowo 

zawartość projektu wymieniając rozdziały, na jakie podzielony jest dokument. Następnie bliżej 

omówiła rozdziały od 1 do 11, ilustrując wybrane zagadnienia materiałami mapowymi. Na 

zakończenie poinformowała zebranych, że rozdział 12 dotyczący ustaleń do dokumentów 

planistycznych zostanie przedstawiony w dalszej części warsztatów, po przerwie. Zebrani nie 

zgłosili pytań do przedstawionych treści. Głos zabrał Dyrektor GPN. Zaznaczył, że 

przedstawiony projekt wymaga jeszcze dopracowania, a jako przykład podał rozdz. 11, gdzie 

uzupełniony będzie jeszcze pkt 2. Wykaz miejsc, w których może być prowadzona działalność 

handlowa. Następnie, zgodnie z harmonogramem, zarządzono przerwę kawową. 

Po przerwie, w mniej licznym gronie, kontynuowano spotkanie. Prowadzący warsztaty 

dr Alojzy Przemyski poprosił Panią mgr Agnieszkę Rozenau-Rybowicz o zaprezentowanie 

rozdziału 12 projektu rozporządzenia. Prelegentka przedstawiła proponowane ustalenia do 

dokumentów planistycznych  w zakresie: utrzymania korytarzy ekologicznych łączących Park 

z otoczeniem, gospodarki rolnej, leśnej oraz gospodarowania wodami, ochrony stylu 

budownictwa i architektury charakterystycznego dla regionu Gorców oraz szczegółowych 

warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczania ich użytkowania. W trakcie 

wystąpienia planista regionalny Małgorzata Michna wnioskowała o uzupełnienie wskazań o 

zapisy dotyczące utrzymania drożności korytarzy dla dużych zwierząt. Przedstawiciel 

GDDKiA Pan Michał Polus zwrócił uwagę, aby przy proponowaniu przejść dla zwierząt 

uwzględniać realia terenowe. Jako przykład podał odcinek drogi S7 Myślenice-Pcim, gdzie w 

terenie nie ma miejsca na wykonanie przejść. Dalszą część dyskusji zdominowała tematyka 

korytarzy ekologicznych. Próbowano ustalić, jaki zasięg przestrzenny powinny mieć analizy 

drożności korytarzy na potrzeby planu ochrony. Zdaniem Wykonawcy projektu planu analizy 
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powinny się ograniczyć do terenu otuliny Parku. Odmienne stanowisko przedstawiła Pani 

Małgorzata Michna z RDOŚ Kraków, podając argumenty za wykonaniem analiz w szerszym 

zasięgu, tzn. co najmniej do najbliższych obszarów Natura 2000. O głos poprosił dr inż. 

Kazimierz Chwistek, zajmujący się ze strony GPN tematem korytarzy ekologicznych. Udzielił 

wyjaśnień na temat funkcjonowania korytarzy oraz podał argumenty za wykonaniem 

opracowania ich drożności także na terenach poza otuliną, podając jako przykłady inwestycje 

podejmowane przez samorządy na przebiegu korytarzy, tuż poza granicą otuliny. W trakcie 

dyskusji głos zabierali także przedstawiciele lokalnej społeczności. Wyrażali sprzeciw wobec 

narzucania im kolejnych ograniczeń w formie korytarzy ekologicznych, podając przy tym 

konkretne skutki finansowe, jakie ma dla właścicieli działek wprowadzanie zmian w 

możliwościach przeznaczenia terenu pod zabudowę i inwestycje.  Wójt Gminy Nowy Targ Pan 

Jan Smarduch przedstawił problemy związane z funkcjonowaniem korytarzy ekologicznych na 

terenie gminy, m.in. blokowanie ważnych dla samorządu inwestycji. Zaapelował o 

wprowadzenie zmian w przebiegu korytarzy przedstawionym na mapie w trakcie prezentacji. 

Dr Alojzy Przemyski podsumowując dyskusję podkreślił rangę problemu, jakim są korytarze 

ekologiczne. Zapewnił, że ich przebieg zostanie jeszcze szczegółowo rozpatrzony i 

przeanalizowany, a wynikłe kwestie sporne nie są możliwe do rozwiązania w ramach obecnego 

spotkania. Podziękował zebranym za przybycie i zakończył spotkanie.  

 

Protokół sporządziła: Agnieszka Pierścińska 

 


