Uwagi samorządów do planu (rozdziały 1-7; rozdział 8 został gruntownie przeredagowany)
Lp.

Zapis w projekcie
planu OPN
Uwagi ogólne
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Uwagi samorządów i osób
[Rada Gminy Sułoszowa]
Wnosi się o zmianę tytułu na „Plan Ochrony dla Ojcowskiego
Parku Narodowego i jego otuliny” Znaczna część planu jest
poświęcona otulinie Parku która zamieszkuje około 10 tys. osób

Sposób
Powód odrzucenia lub
uwzględnienia
uwzględnienia
uwag
Uwagę odrzucono Plan ochrony dotyczy
tylko Ojcowskiego Parku
Narodowego i obszaru
Natura 2000 – zgodnie z
ustawą o ochronie
przyrody

[Rada Miejska w Skale]
Uwagę odrzucono Plan nie dotyczy korekty
Proponujemy wyłączyć z projektu planu ochrony Parku cały obszar
granicy strefy ochronnej
administracyjny Skała - miasto
OPN
[Gmina Wielka Wieś]
Uwagę odrzucono
Nie wyrażamy zgody na przedstawiony załącznik mapowy z
przebiegiem korytarza ekologicznego który obejmuje całą otulinę
OPN[...]. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Wielka Wieś uchwalony Uchwałą Rady
Gminy Wielka Wieś Nr XXXVIII/178/2005 z dnia 11.03.2005 r. z
późniejszymi zmianami, został przeprowadzony zgodnie z
przepisami prawa, otrzymał w trakcie procedury uchwalania
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i planu miejscowego, pozytywne uzgodnienie
Ojcowskiego Parku. A teraz sam OPN wyznacza teren korytarzy
ekologicznych na całym terenie otuliny OPN w gminie Wielka Wieś.
Obejmując korytarzem ekologicznym ok. 1/3 gminy m.in. tereny: zabudowy jednorodzinnej (MN), - zabudowy jednorodzinnej,
zagrodowej i usługowej (MNR, MNR1, MNR2), - zabudowy
jednorodzinnej i usługowej (MNU, MNU1), - tereny usług
publicznych (UP), - tereny usług (U). Dotychczasowe ustalenie
zawarte w studium i miejscowych planach, które stały się juz
prawem, Plan Ochrony OPN nie powinien zmieniać. Każda zmiana
przeznaczenia terenu na inną niż budowlana czy nawet
zmniejszenie powierzchni budowlanej w miejscowym planie
wywoła lawinę roszczeń właścicieli nieruchomości o
odszkodowania od gminy za utratę wartości nieruchomości
powstałej w wyniku uchwalenia zmiany planu miejscowego. Na co
gmina nie może sobie pozwolić.
ZEBRANO razem KILKA ZAPISÓW KTÓRE ZAMRAŻAJĄ
WPROWADZENIE NOWEJ ZABUDOWY. Rozdział 2 pkt. D. Lp.
8.6. negatywne opiniowanie decyzji administracyjnych oraz aktów
normatywnych w zakresie budowy wszelkich inwestycji

Plan zagospodarowania
Gminy Wielka Wieś jest
dokumentem
obowiązującym i projekt
planu ochrony OPN nie
nakłada ograniczeń w
wykorzystywaniu
wyznaczonych terenów
budowlanych.
Proponowane korytarze
ekologiczne są spójne z
siecią tych korytarzy w
woj. małopolskim.
Obydwie planowane
inwestycje:
– zabudowa wzgórza
Parnas przez kompleks
hotelowy (w ramach tzw.
przywracania zabudowy
turystycznowypoczynkowej, której
tam nigdy nie było) oraz
– osiedle między
Cianowicami a Skałą na
200 domów (ok. 1000
mieszkańców) w
bezpośrednim
sąsiedztwie granicy OPN

Uwagi
Jeden z rozdziałów
musi zawierać
wytyczne do planów
zagospodarowania
przestrzennego
otuliny – zgodnie z
ustawą o ochronie
przyrody

szkodzących przyrodzie Parku, w tym szczególnie osiedla
Cianowice-ogród oraz zabudowy wzgórza Parnas. Rozdział 2 pkt.
III. Lp. 1.2. niedopuszczenie do zabudowy korytarzy ekologicznych
oraz kontrola ich funkcjonowania, Rozdział 2 pkt. III. Lp. 2.5. Zakaz
lokalizacji inwestycji kubaturowych w miejscach o szczególnym
znaczeniu dla migracji fauny, w tym zwłaszcza na wzgórzu Parnas
w Pieskowej Skale i na obszarze między Skałą a Cianowicami.
Rozdział 2 pkt. III. Lp. 3.3. Zakaz lokowania zabudowy kubaturowej
w otulinie, na obszarach żerowiskowych zwierząt bytujących.
Jeszcze raz podkreślamy, ze nie wyrażamy zgody na
zaproponowane zapisy. Plan Ochrony OPN chce zamrozić
przekształcanie nowych terenów budowlanych a co za tym idzie
rozwój gminy na co najmniej 20 lat ( tj. okres obowiązywania Planu
Ochrony OPN) A wpisując nie zdefiniowane zdarzenia co do
miejsca w terenie Plan Ochrony OPN będzie dokumentem nie
jednoznacznym, a może się okazać, że cały teren otuliny OPN
będzie objęty zakazem wprowadzenia nowej zabudowy przez 20
lat. Plan Ochrony OPN wprowadzi wielką niewiadomą i chaos.
Właściciele działek, gmina, projektanci instytucje opiniujące
właściwie nikt nie będzie wiedział jakie decyzje można
podejmować. Nie można doprowadzić do sytuacji, że Plan
Ochrony OPN będzie odsyłał do dodatkowych uzgodnień np. do
OPN czy materiałów które będą powstawały w terminach
późniejszych niż przyjęto Plan Ochrony. Tutaj kluczowym
problemem jest brak zdefiniowania zdarzeń o których pisze Plan
Ochrony OPN m.in.: 1. negatywne opiniowanie decyzji
administracyjnych oraz aktów normatywnych w zakresie budowy
wszelkich inwestycji. 2. obszarów uznanych za „korytarze
ekologiczne”. Plan ochrony nie definiuje tych terenów, 3. miejscach
o szczególnym znaczeniu dla migracji fauny. 4. na obszarach
żerowiskowych zwierząt bytujących. Jeszcze raz podkreślamy i
wymieniamy że w Planie Ochrony OPN kluczowym problemem jest
brak zdefiniowania zdarzeń o których pisze Plan m.in.: l. wszelkich
inwestycji; 2. obszarów uznanych za „korytarze ekologiczne” Plan
ochrony nie definiuje tych terenów; 3. miejscach o szczególnym
znaczeniu dla migracji fauny; 4. na obszarach żerowiskowych
zwierząt bytujących
[Rada Gminy Zielonki]
Uwagę odrzucono
Zwracamy się z apelem do Dyrektora Ojcowskiego Parku
Narodowego o przedstawienie pogłębionej analizy przedłożonego
do konsultacji projektu planu ochrony OPN w zakresie otuliny i
zasadności utrzymywania jej granic na terenie gminy Zielonki w
obecnym przebiegu.[...]

są poważnym
zagrożeniem dla przyrody
dlatego wprowadzenie
tego zapisu do planu
ochrony jest konieczne.

Przedłożony do wglądu
plan ochrony nie
przewiduje korekty
granicy strefy ochronnej

[Jan Długopolski]
[...] planowana na wzgórzu Parnas inwestycja, polegająca na
„Przywróceniu zabudowy turystyczno-wypoczynkowej na wzgórzu
Parnas” w pełni wpisuje się w [...] założenia Planu Ochrony. Stąd
też powinna być wspierana a nie dyskwalifikowana przez Dyrekcję
OPN.[...] „Park powinien popierać inwestycje zwierzające do
powstania ośrodków recepcyjnych w otulinie, które będą odciążać
Park i przechwytywać przynajmniej część turystów”.
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Rozdział 1 – Cele
ochrony:
– Pkt. 1.4.8) –
renaturalizacja koryt
rzecznych, za
wyjątkiem układów
uwarunkowanych
historycznie i
kulturowo
– Pkt. 1.4.12) –
renaturalizacja sieci
wód
powierzchniowych
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– Pkt 1.6.5) –
przywracanie
rodzimych gatunków
zwierząt, które na
terenie Parku
wyginęły w wyniku

[Magdalena Węgiel]
Propozycja wpisania z nazwy dzierżawcy stawów „Pstrąg
Ojcowski” w kilku miejscach projektu Planu Ochrony: Rozdział 2
pkt. 15, pkt. 18, Rozdział 5 pkt. 7, pkt. 37, Rozdz. 6, Rozdz. 7, Pkt
III, ppkt.23
[Rada Gminy Sułoszowa]
Dodać „oraz z wyłączeniem uregulowanego odcinka rzeki Prądnik
na terenie wsi Sułoszowa”

Uwagę odrzucono Planowana inwestycja nie
ma nic wspólnego z
przywróceniem zabudowy
turystycznowypoczynkowej na
wzgórzu Parnas. Na
pocz. XX w. były tam dwie
nieduże wille, zaś
planowana
wielkokubaturowa
inwestycja na około 100
miejsc noclegowych z
innymi urządzeniami
bardzo blisko granicy
OPN będzie stwarzała
duże zagrożenie dla jego
przyrody.
Uwagę odrzucono Nie ma potrzeby
wpisywania nazwy (bądź
nazwiska) dzierżawcy,
wyłanianego w drodze
przetargu.
Uwagę odrzucono Dot. tylko odcinka potoku
Prądnik w granicach
Parku.

[Rada Powiatu]
Wyjaśnić w kontekście istniejących młynów, przepustów, tartaków,
młynówek, ujęć czy wylotów. Uzasadnienie: Wyżej wymienione
urządzenia są urządzeniami sztucznymi, wykonanymi przez
człowieka. Należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę w zapisach
planu

Uwzględniono

Renaturalizacja dotyczy
potoków naturalnych oraz
przywracania w miarę
możliwości młynówek

[Rada Gminy Sułoszowa]
wnosi się o dołączenie listy gatunków zwierząt, które wyginęły na
terenie Parku w związku z działalnością człowieka a o
przywrócenie których Park będzie zabiegał

uwzględniono

Lista gatunków zostanie
uzupełniona

Punkt otrzyma
brzmienie: Pkt. 1.4.12)
– renaturalizacja sieci
wód
powierzchniowych za
wyjątkiem istniejącej
infrastruktury (np.
młynówki, przepusty,
ujęcia wody, itd.)
Skorygowana lista wg
planu ochrony z 1997
r.: - w rozdz. 5

działalności człowieka
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– Pkt 1.9.2) –
przywrócenie
poszczególnym
obiektom lub całym
obszarom wartości
uszczuplonych lub
zanikłych
(rewitalizacja obiektów
wpisanych do rejestru
zabytków) i
utrzymanie w
należytym stanie
technicznym
– Pkt 2.4.4) – pobór
wód głębinowych ze
studni wierconej dla
zamku w Pieskowej
Skale oraz dla wsi
Wola Kalinowska
– Pkt 2.4.5) – pobór
wód
powierzchniowych do
zasilania stawów
przepływowych w
Pieskowej Skale i
Ojcowie
– Pkt 3.2 Park wraz z
otuliną jest położony
na terenie
województwa
małopolskiego (powiat
krakowski) i
administracyjnie
stanowi część gmin:
JerzmanowicePrzeginia, Skała,
Sułoszowa i Wielka
Wieś

[Rada Gminy Sułoszowa]
wnosi się o wpisanie, iż Park będzie dążył do przywrócenia
historycznej zabudowy podnóża Pieskowej Skały oraz innych
obiektów na terenie gminy Sułoszowa

uwzględniono w
wersji
zmodyfikowanej

Nie przewiduje się
przywracania
(rekonstrukcji)
nieistniejącej zabudowy

[Rada Gminy Sułoszowa]
wykreślić studnię głębinową w Woli Kalinowskiej, gdyż znajduje się
poza granicą OPN

uwzględniono

Usunięto zapis dot. Woli
Kalinowskiej

[Rada Gminy Sułoszowa]
miejsce poboru dla potrzeb stawów w Pieskowej Skale jest poza
granicą OPN, należy wprowadzić stosowna korektę

uwzględniono

Usunięto zapis dot.
Pieskowej Skały

[Jan Długopolski]
dodać – Zielonki

uwzględniono

Dodano zapis „Zielonki”

Uzupełniono zapis o
następujący tekst:
„utrzymanie
istniejących
budynków”
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– Pkt 3.6) – Położenie [Rada Gminy Sułoszowa]
gruntów Parku w
wnosi się o wprowadzenie tabeli określającej powierzchnie otuliny
gminach
na obszarze poszczególnych gmin oraz o określenie jej granic w
oparciu o współrzędne geograficzne

Rozdział 2 –
Identyfikacja zagrożeń
i sposoby ich
eliminacji:
I. Zagrożenia
wewnętrzne
istniejące:
– Lp. 1, pkt.1-4 –
Ograniczona
możliwość
podejmowania
skutecznych działań
ochronnych dla całego
obszaru Parku
wynikająca z
niekorzystnej struktury
własnościowej
gruntów (...): 1. wykup
w granicach Parku
gruntów nie będących
w wieczystym
użytkowaniu Parku lub
nie będących jego
własnością; 2.
Przejęcie gruntów
Skarbu Państwa
pozostających w
innym zarządzie; 3.
Sukcesywne
eliminowanie
wszelkich form
zagospodarowania (w
tym: budynków, dróg i
linii energetycznych)
niezwiązanych z
ochroną przyrody na
obszarach
wykupionych; 4.
Wskazywanie zasad

odrzucono

odrzucono; obok
[Rada Powiatu]
wyjaśnienie
pkt 1 – wyjaśnić na jakich zasadach można dokonać wykupu
gruntów będących własnością prywatnych właścicieli; ile ha jest na
obszarze Parku. Uzasadnienie: Może to być tylko za zgodą i na
warunkach właścicieli tych gruntów;
pkt 2 – wyjaśnić, na jakich zasadach pozbawić prawa użytkowania
dotychczasowych dzierżawców gruntów Skarbu Państwa. Ile ha
jest takich gruntów. Jeśli na tych gruntach prowadzona jest
działalność gospodarcza lub rolnicza, co zaoferować w zamian;
pkt 3 – nie ma potrzeby eliminować wszelkich form
zagospodarowania już istniejących. Jeśli wykupione grunty leżą w
ścisłym Parku i nie ma na nich żadnej infrastruktury to można jej
zakazać;
pkt 4 – Dyrekcja może wskazywać zasady zagospodarowania w
ścisłym obszarze Parku. Uzasadnienie: Nie może być
rygorystycznych zakazów dla rdzennych mieszkańców,
ograniczających ich swobodę zamieszkiwania w tym obszarze.

Granica otuliny jest
określona w
rozporządzeniu RM w
sprawie OPN z 8. sierpnia
1997 r. Plan nie obejmuje
strefy ochronnej (otuliny)
OPN
Pkt. 1. wykupy gruntów
prywatnych dokonuje się
na zasadach dobrowolnej
sprzedaży; w OPN nigdy
nie było przymusowych
wywłaszczeń. Własność
obca na terenie OPN
stanowi 30% jego
powierzchni, w tym
prywatna - 629 ha i inna –
83 ha. Każdy wykup
odbywał się za zgodą
sprzedawcy i przed
podpisaniem aktu
notarialnego był
poprzedzony złożeniem w
dyrekcji OPN podania o
wykup z dołączenie kopii
aktu własności i planu
sytuacyjnego posesji.
Pkt. 2. Żadnych
dzierżawców gruntów
Skarbu Państwa nie
pozbawiano prawa
użytkowania; nie ma
zakazu prowadzenia
działalności rolniczej na
terenie Parku.
Przejmowanie gruntów
Skarbu Państwa odbyło
się i nadal będzie się
odbywać zgodnie z
obowiązującym prawem.
Pkt 3. Wykupy odbywają
się wyłącznie w granicach
Parku. Nie ma ograniczeń
prowadzenia działalności
gospodarczej na terenach
prywatnych, zwłaszcza

zagospodarowania we
wsiach na obszarach
ochrony krajobrazowej

rolnej, turystycznej,
handlowej, usług
noclegowych,
gastronomicznych, z
wyjątkiem uciążliwych dla
środowiska.
Niezrozumiały jest zapis
„grunty leżą w ścisłym
Parku” – albo są w OPN,
albo nie są.
Pkt. 4. Zapis w planie
dotyczy terenów
położonych w granicach
Parku – zgodnie z tytułem
rozdziału – „Rozdział 2 –
Identyfikacja zagrożeń i
sposoby ich eliminacji:
I. Zagrożenia wewnętrzne
istniejące”. Dalsze
wyjaśnienia jak w pkt. 3.

[Rada Gminy Sułoszowa]
w pkcie 2 – wnosi się o dopisanie z wyłączeniem zarządców dróg
oraz Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Nie można zgodzić
się na dążenie do przejmowania gruntów pod drogami
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi należącymi do
poszczególnych szczebli samorządów jak i gruntów należących do
„Wawelu”

odrzucono

[Rada Miejska w Skale]
pkt 3 – Na terenie OPN znajdują się prywatne działki, na których
są już istniejące obiekty. Uzasadnienie: Należy umożliwić
mieszkańcom Ojcowa remonty swoich obiektów a także
rozbudowę, przebudowę i nadbudowę tychże obiektów,
zagospodarowanie prywatnych działek w żaden istotny sposób nie
zagrozi istniejącej chronionej przyrodzie

odrzucono

[Gmina Wielka Wieś]
pkt 1 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis – należy go
uzupełnić: 1. Wykup znajdujących się w granicach Parku gruntów
nie będących w wieczystym użytkowaniu Parku lub nie będących
jego własnością za zgodą i uzgodnionych warunkach z

pkt. 1. odrzucono

OPN nie ma zamiaru
przejmowania dróg
wojewódzkich,
powiatowych i gminnych
ani zamku w Pieskowej
Skale. Wynika to z
rozporządzenia RM w
sprawie OPN z 8. sierpnia
1997 r.
Nie ma ograniczeń w
remontach prywatnych
obiektów na terenie OPN,
jeżeli są prowadzone
zgodnie z przepisami, a w
przypadku obiektów
zabytkowych – zgodnie z
wymogami konserwatora
zabytków.
Pkt. 1. Wszystkie
dotychczasowe wykupy
prowadzono i będą
prowadzone za zgodą
właścicieli, plan nie

właścicielem nieruchomości. KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 21. 1. Rzeczpospolita
Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
pkt. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy
jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
odszkodowaniem.
pkt 3 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis należy go
uzupełnić: 3. Sukcesywne eliminowanie wszelkich form
zagospodarowania (w tym: budynków, dróg i linii energetycznych)
niezwiązanych z ochroną przyrody na obszarach wykupionych
przez OPN, nie dotyczy to: - dróg i linii energetycznych, które będą
niezbędne do funkcjonowania istniejących obiektów i będą
konieczne do obsługi terenów budowlanych, - oraz dróg które będą
niezbędne jako dostęp komunikacyjny do istniejących obiektów i
będą konieczne do obsługi terenów budowlanych;
pkt 4 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 4. Wskazywanie zasad zagospodarowania we wsiach
na obszarach ochrony krajobrazowej, nie dotyczy: terenów, dla
których w dniu wejścia w życie Planu Ochrony OPN obowiązywały:
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego b) studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczasowe ustalenia dla OPN i jego otuliny zawarte w studium
i miejscowych planach, były uzgadniane w OPN. Jeśli stały się
prawem, Plan Ochrony OPN nie powinien zmieniać - działać
wstecz. Każda zmiana pl miejscowego w zakresie jednej czy kilku
działek nie powinna generować konieczności zmiany wytycznych
architektonicznych. Jeśli zapis ten nie ulegnie zmianie,
każdorazowo gdy „dotknie” gmina plan miejscowy będzie trzeba
wprowadzić pakiet ustaleń z Planu Ochrony OPN. Nie będzie
można robić zmian tak jak do tej pory dla jednej działki, czy jednej
nieruchomości. Gdy będziemy robić nawet drobną zmianę w planie
dla jednej działki będzie trzeba wprowadzić cały nowy pakiet
ustaleń Planu Ochrony OPN. Zmiana jednej działki wymusi, że
trzeba będzie dla niej robić osobny miejscowy plan, nie jak do tej
pory, będzie to zmiana planu 2005 r. i na końcu będzie można
przyjąć tekst i rysunek jednolity (podobne zapisy: - Uwaga pkt 15,
Rozdział 2 pkt. III. Lp. 1.1)
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
pkt 1. Lp. 1.1 – nie zgadzamy się z treścią tego zapisu.
Proponujemy zapis doprecyzować: ...pod warunkiem uzyskania
zgód od właścicieli nieruchomości. Uzasadnienie: Naruszenie
prawa własności, którego gwarancja jest konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21)
pkt 1. Lp. 1.3 – nie zgadzamy się z treścią tego zapisu.
Proponujemy zapis doprecyzować: ...na obszarach wykupionych
przez OPN. Eliminowanie form nie dotyczy dróg i linii

zakłada zmian w tej
procedurze, wykup
następuje tylko po
złożeniu oferty przez
właścicieli.
Pkt. 2. Uwaga słuszna,
lecz OPN nie dokonuje
wywłaszczeń; plan
ochrony OPN nie zakłada
takiej procedury.
Pkt. 3. Przewiduje się
likwidację zbędnej
infrastruktury na terenach
wykupionych przez OPN
z wyjątkiem dróg, linii
energetycznych i innych
służących mieszkańcom.
Pkt. 4. Zapis planu
dotyczy terenów
położonych w granicach
OPN. Plan ochrony OPN
respektuje obowiązujące
plany zagospodarowania
gmin, w tym
wprowadzanie zabudowy
na wyznaczonych
terenach budowlanych
(rozdział nr 8).

odrzucono

Pkt. 1. Wszystkie
dotychczasowe wykupy
prowadzono za zgodą
właściciela, plan nie
zakłada zmian w tej
procedurze, wykup
następuje tylko po
złożeniu oferty przez
właściciela.

energetycznych koniecznych do funkcjonowania istniejącej
zabudowy i obsługi terenów budowlanych.
pkt 1. Lp. 1.4 – nie zgadzamy się z treścią tego zapisu.
Proponujemy zapis doprecyzować: ...obszarach ochrony
krajobrazowej nie odnosi się do terenów, które w dniu wejścia w
życie Planu Ochrony OPN były objęte: 1) miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, 2) projektem
studium, projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uzgodnionego z OPN. Uzasadnienie:
obowiązujące plany miejscowe i studium były uzgadniane z OPN.
Plan miejscowy jest prawem. Plan Ochrony OPN nie powinien
działać wstecz. W sytuacji gdy zapis zostanie utrzymany, to każda
zmiana mpzp w zakresie nawet jednej działki będzie powodować
zmianę wytycznych – ustaleń Planu Ochrony OPN dla całości
mpzp.
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– Lp. 3, p. 1 –
Niezgodny z
siedliskiem skład
gatunkowy
drzewostanów i
związane z tym
zmniejszenie
odporności na
niekorzystne czynniki
biotyczne i
abiotyczne:
zwiększenie
powierzchni obszaru
ochrony ścisłej

[Magdalena Węgiel]
Należy wyjaśnić na jakich zasadach pozbawić prawa użytkowania
dotychczasowych dzierżawców gruntów Skarbu Państwa. W
przypadku gdy na gruntach prowadzona jest działalność
gospodarcza lub rolnicza, co zaoferować w zamian i jakie są
przesłanki do skorzystania z tego zapisu, tym bardziej iż obecna
działalność rolnicza jest tożsama która była realizowana wcześniej,
o czym świadczą istniejące stawy i zabudowa zatem jest i była
zgodna z „duchem” OPN. Promowanie naturalnego środowiska
powinno być preferencyjne.

odrzucono

[Rada Powiatu]
Czy jest faktycznie potrzeba zwiększania powierzchni ściśle
chronionej. Uzasadnienie: Wystarczy skupić się na istniejącym
obszarze a nie pozbawiać środków do życia mieszkańców np.
drobnych rolników

odrzucono

[Gmina Wielka Wieś]
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 1. Zwiększenie powierzchni obszaru ochrony ścisłej, po
przeprowadzeniu odpowiedniej procedury prawnej, po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia właścicieli nieruchomości. W chwili
obecnej obszar ochrony ścisłej jest poza granicami gm. Wielka
Wieś, ale ponieważ Plan Ochrony OPN zakłada zwiększenie

odrzucono

Przewiduje się likwidację
zbędnej infrastruktury na
terenach wykupionych
przez OPN z wyjątkiem
dróg, linii energetycznych
i innych służących
mieszkańcom.
Pkt. 4. Zapis planu
dotyczy terenów
położonych w granicach
OPN. Plan ochrony OPN
respektuje obowiązujące
plany zagospodarowania
gmin, w tym
wprowadzanie zabudowy
na wyznaczonych
terenach budowlanych
(rodziła nr 8).
Plan nie przewiduje
pozbawiania prawa
użytkowania
dotychczasowych
dzierżawców gruntów
Skarbu Państwa.
Dzierżawca gospodaruje
na wynajętym gruncie
przez okres i na
warunkach na jakich
została zawarta umowa.
Zapis dotyczy wyłącznie
terenów w granicach OPN
będących własnością i w
zarządzie OPN. Strefą
ochrony ścisłej są
obecnie objęte tylko
ekosystemy leśne; nie
dotyczy to innych
powierzchni, zwłaszcza
posesji prywatnych.
Zapis dotyczy wyłącznie
terenów w granicach OPN
będących własnością i w
zarządzie OPN. Nie
dotyczy to innych
powierzchni, zwłaszcza
posesji prywatnych

Powiększanie
obszarów ochrony
ścisłej nie ma nic
wspólnego z
pozbawianiem
środków do życia
mieszkańców. np.
drobnych rolników.

powierzchni obszaru ochrony ścisłej, można przyjąć, że obszar ten
może poszerzyć się na teren gm. Wielka Wieś
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
Nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Zapis wymaga zmiany:
Zwiększenie powierzchni obszaru ochrony ścisłej po uzyskaniu
uzgodnienia z gminą i za zgodą właścicieli nieruchomości
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– Lp. 7, pkt 5 –
Umożliwienie
prowadzenia przez
Park nadzoru nad
lasami niebędącymi w
wieczystym
użytkowaniu Parku lub
niebędącymi jego
własnością

[Gmina Wielka Wieś]
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 5. Umożliwienie prowadzenia przez Park nadzoru nad
lasami niebędącymi w wieczystym użytkowaniu Parku lub
niebędącymi jego Własnością na zasadzie współpracy (należy
określić zasady z załączniku) z właścicielami nieruchomości.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 21. 1.
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia

[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
Nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Uzasadnienie: Naruszenie
prawa własności, którego gwarancją jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21).
– Lp. 7, pkt 6 –
[Gmina Wielka Wieś]
Wykup gruntów
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
prywatnych i innych
uzupełnić: 6. Wykup gruntów prywatnych i innych, za zgodą i
uzgodnionych warunkach z właścicielem nieruchomości.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 21. 1.
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2.
Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem
– Lp. 11 – Zanikanie [Rada Miejska w Skale]
zbiorowisk
Proponuje się dopuszczenie budowy zagród rolniczych w terenach
pastwiskowych, pkt.1 rolnych o niskiej użyteczności (Klasy IV i niższa). Uzasadnienie: W
– Przywrócenie
celu umożliwienia przywrócenia wypasu zwierząt należy dopuścić
kulturowego wypasu
budowę zagród do tego celu na terenach poza zabudową
owiec, kóz lub krów
mieszkaniową aby uniknąć uciążliwości związanej z hodowlą
zwierząt
– Lp. 12, pkt 3 –
[Gmina Wielka Wieś]
Blokowanie inwestycji Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
powodujących
uzupełnić: 3. Blokowanie inwestycji powodujących uszczuplanie
uszczuplanie zasobów zasobów wodnych Parku. Pojawiły się SPRZECZNE ZAPISY.
wodnych Parku
Poniższy zapis POPIERAMY - patrz pkt 12 str. 30 1. Promowanie

odrzucono

odrzucono

odrzucono

Zapis dotyczy wyłącznie
terenów w granicach OPN
będących własnością i w
zarządzie OPN. Nie
dotyczy to innych
powierzchni, zwłaszcza
posesji prywatnych
Nadzór OPN nad lasami
nad lasami nie będącymi
w wieczystym
użytkowaniu Parku lub nie
będącymi jego własnością
jest sprawdzoną i
skuteczną metodą ich
ochrony; współpraca OPN
z prywatnymi
właścicielami nigdy nie
rodziła konfliktów, nie
narusza Konstytucji RP
j.w.

odrzucono

Wykupy gruntów
prywatnych dokonuje się
na zasadach dobrowolnej
sprzedaży; w OPN nigdy
nie było przymusowych
wywłaszczeń.

odrzucono

Zapis planu dotyczy
wyłącznie terenów w
granicach OPN.
Lokalizację zagród
rolniczych poza tym
terenem określają plany
zagospodarowania gmin.
Nie ma zakazu budowy
kanalizacji i
przydomowych
oczyszczalni ścieków

uwzględniono

Nadzór OPN nad
lasami nie będącymi
w wieczystym
użytkowaniu Parku
odbywa się na
podstawie umowy
zawieranej ze
Starostwem
Powiatowym.

j.w.

punkt otrzymał
brzmienie:
„Blokowanie inwestycji
powodujących
uszczuplanie zasobów

budowy kanalizacji lub indywidualnych czyszczalni ścieków w
miejscowościach otaczających Park. Uzasadnienie: Może okazać
się, iż dla zapewnienia wody dla mieszkańców gminy m.in. dla
Prądnika Korzkiewskiego niezbędne będzie pozyskanie wody
pitnej z terenów otuliny czy OPN.
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
Nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Zapis ten jest sprzeczny z
pkt. 29 na str. 30 o treści: Promowanie budowy kanalizacji lub
indywidualnych czyszczalni ścieków w miejscowościach
otaczających Park.

uwzględniono

Nie ma zakazu budowy
kanalizacji i
przydomowych
oczyszczalni ścieków

– Lp. 14, pkt 2 –
[Rada Powiatu]
Degradacja i utrata
Jeśli jest konieczność takiej przebudowy. Kto pokryje koszty?
walorów
krajobrazowych
Parku, przebudowa
istniejących ciągów
elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych
na ciągi podziemne

uwzględniono

Jest to tylko sugestia a
nie obowiązek
przebudowy istniejących
ciągów
elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych na
ciągi podziemne

[Gmina Wielka Wieś]
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 2. Zaleca się przebudowę, istniejących ciągów
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na ciągi podziemne.
W chwili obecnej: - w budżecie nie przewidziano środków na
przebudowę istniejących ciągów elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych na ciągi podziemne - także; nie można
przymuszać właścicieli, zapisami Planu ochrony OPN ani
miejscowego planu do przebudowy istniejących ciągów
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na ciągi podziemne,
kiedy były realizowane zgodnie z przepisami prawa
– Lp. 15, pkt 2 –
[Magdalena Węgiel]
Utrzymanie
[propozycja uzupełnienia wpisu] ...przy współpracy z działalnością
historycznych stawów dzierżawcy stawów Pstrąg Ojcowski. Uzasadnienie:
w Ojcowie i Pieskowej Dotychczasowy dzierżawca wykazał się ogromnym
Skale
zaangażowaniem w odnowienie i rewitalizację stawów w Ojcowie
(przeznaczonych juz do renaturalizacji) zachowując jednocześnie
walory krajobrazowe np. w postaci drewnianych mnichów

uwzględniono

j.w.

odrzucono

W świetle obowiązujących
przepisów nie ma
możliwości
bezprzetargowej
dzierżawy; plan ochrony
OPN nie może zakładać
takiej procedury. Nie ma
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wodnych Parku za
wyjątkiem służących
ochronie środowiska
(np. kanalizacja,
oczyszczalnie
ścieków)”
punkt otrzymał
brzmienie:
„Blokowanie inwestycji
powodujących
uszczuplanie zasobów
wodnych Parku za
wyjątkiem służących
ochronie środowiska”
punkt otrzymał
brzmienie:
„Degradacja i utrata
walorów
krajobrazowych
Parku, w miarę
możliwości
przebudowa
istniejących ciągów
elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych
na ciągi podziemne
(np. podczas ich
remontów)”
j.w.
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wodnych, dbałości o potok młynówka, wodospad, wylęgarnia jako
miejsca kulturowo charakterystyczne dla krajobrazu Parku,
promujące Park i będące w duchu Parku. Należałoby zapewnić
dotychczasowemu dzierżawcy Pstrąg Ojcowski możliwość prawa
dalszej bezprzetargowej dzierżawy lub przedłużenia istniejącej na
okres 30 lat[...]
– Lp. 17, p. 3 i 4 –
[Rada Powiatu]
uwzględniono
zmniejszenie
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w ramach swoich kompetencji
śmiertelności płazów przychyla się do propozycji oznakowania dróg tablicami
informacyjnymi w widocznych miejscach. ZDPK dołoży starań by
utrzymać przepusty pod drogami powiatowymi w należytym stanie.
Uzasadnienie: Odpowiednie oznakowanie dróg oraz drożność
przepustów może przyczynić się do spadku śmiertelności płazów
wskutek ruchu pojazdów. OPN przedstawi propozycję/projekt
oznakowania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami
– Lp. 18 – Zanikanie [Magdalena Węgiel]
odrzucono
miejsc rozrodu
[propozycja uzupełnienia wpisu] ...Wykorzystanie stawu Beta w
płazów. Odtwarzanie Ojcowie przy współpracy Pstrąg Ojcowski zgodnie z naturalnymi
zanikłych stawków i
ekosystemami OPN. Uzasadnienie: Staw Beta jest naturalnym
oczek wodnych oraz
miejscem rozrodu płazów, firma Pstrąg Ojcowski kontroluje w
renowacja istniejących okresie rozrodu stały poziom wody w stawie Beta oraz prowadzi
akcje edukacyjną informującą turystów i klientów firmy o
konieczności ochrony m.in. płazów i innych biocenoz OPN[!!!]
– Lp. 19, p. 1-5 –
[Rada Powiatu]
odrzucono
utrudnienie migracji
Zdaniem ZDPK zmiana kategorii dróg nie wyeliminuje ruchu
zwierząt przez
tranzytowego na obrzeżach Parku. Droga wojewódzka 773 jest
przerywanie korytarzy: alternatywnym – w stosunku do drogi krajowej nr 94, połączeniem
1. Dążenie do
powiatu krakowskiego z powiatem olkuskim i biegnie w granicach
eliminacji ruchu
OPN. Jest szlakiem komunikacyjnym lokalnych przedsiębiorców.
tranzytowego dnem
Usunięcie zapisu pkt 2 „Dążenie do obniżenia kategorii drogi
Doliny Prądnika. 2.
wojewódzkiej nr 773 na powiatową”
Dążenie do obniżenia [Rada Gminy Sułoszowa]
odrzucono
kategorii dróg na
pkt 2 wykreślić;
terenie Parku, a
wnosi się o dodanie w pkt 3 z wyłączeniem dróg powiatowych i
szczególnie zmiana
gminnych z uwagi na wynikające z zapisanej delegacji koszty jak i
kategorii drogi
niewielki ruch pojazdów na tych drogach
wojewódzkiej nr 773
na powiatową. 3.
Remonty dróg z
[Gmina Wielka Wieś]
odrzucono
uwzględnieniem
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
precyzując zapis
szlaków migracji
uzupełnić: 1. Dążenie do eliminacji ruchu tranzytowego dnem
w planie
zwierząt. 4. Budowa
Doliny Prądnika. Przy obecnym zainwestowaniu na terenie
przejść dla zwierząt; a Prądnika Korzkiewskiego nie wyrażamy zgody na eliminacji ruchu
szczególnie dla
tranzytowego dnem Doliny Prądnika
płazów, bobra i wydry.
5. Wspieranie i

potrzeby wpisywania
nazwy (bądź nazwiska)
dzierżawcy, wyłanianego
w drodze przetargu.
Oznakowanie dróg dla
ochrony płazów jest od
pewnego czasu
stosowane w okresie ich
wiosennej wędrówki do
miejsc rozrodu.

Zapis dotyczy wszystkich
istniejących miejsc
rozrodu płazów, w tym
stawu Beta

Jest to ogólna sugestia
zmierzająca do
ograniczenia ruchu
samochodowego na
terenie OPN, a jej
realizacja będzie zależała
od finansowych
możliwości zarządcy dróg
Na całym terenie OPN
fauna podlega ochronie
niezależnie od kategorii
drogi

Ruch tranzytowy dotyczy
drogi powiatowej
Jerzmanowice – Ojców Grodzisko

Zmiana kategorii drogi
z wojewódzkiej na
powiatową
pozwoliłaby na
wprowadzenie
pewnych ograniczeń
korzystnych dla
ochrony fauny.
Propozycja
pozyskiwania
funduszy celowych na
remonty dróg
uwzględniające
potrzeby ochrony
fauny.
Podpunkt 1 otrzymał
brzmienie: „Dążenie
do eliminacji ruchu
tranzytowego dnem
Doliny Prądnika na
odcinku
Jerzmanowice-Ojców-

podejmowanie działań
technicznych
zmniejszających
zagrożenia dla
migracji zwierząt
– Lp. 19, p. 3 do 5 –
utrudnienie migracji
zwierząt przez
przerywanie korytarzy:
3. Remonty dróg z
uwzględnieniem
szlaków migracji
zwierząt. 4. Budowa
przejść dla zwierząt; a
szczególnie dla
płazów, bobra i wydry.
5. Wspieranie i
podejmowanie działań
technicznych
zmniejszających
zagrożenia dla
migracji zwierząt

Grodzisko”

[Gmina Wielka Wieś]
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić, także o załączniki: 3. Na terenie OPN remonty dróg z
uwzględnieniem szlaków migracji zwierząt (przedstawionych w
Załączniku ..... ).
4. Na terenie OPN budowa przejść dla zwierząt; a szczególnie dla
płazów, bobra i wydry (przedstawionych w Załączniku •.... ).
5. Na terenie OPN wspieranie i podejmowanie działań
technicznych zmniejszających zagrożenia dla migracji zwierząt. I.
Doprecyzowanie jakiego terenu dotyczą zadania. 3. Jeśli Plan
Ochrony OPN mówi o szlakach migracji zwierząt - które nie
definiuje, zatem trudno się godzić na ochronę czegoś, co nie jest
jednoznacznie określone. Plan ochrony powinien wskazać
przebieg migracji zwierząt. Na podstawie jakiego dokumentu
będzie wiadomo gdzie są szlaki migracji zwierząt

uwzględniono

Zapis planu dotyczy
obszaru w granicach
OPN. Na całym terenie
OPN wydra, bobry i płazy
podlegają ochronie
niezależnie od kategorii
drogi.
Budowa przejść dla
zwierząt nie jest
obligatoryjna dla gmin.
Takie inwestycje można
będzie podejmować po
dokładnym stwierdzeniu
szlaków migracji zwierząt,
a inwestycje wprowadzać
w miarę możliwości
finansowych

20

[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
uwzględniono
Nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Zapis powinien być
uzupełniony: 1) Zadania te dotyczą terenu objętego granicami
OPN. 2) Załączniki graficzne przedstawiają szlaki migracji zwierząt
oraz (budowa) przejść dla zwierząt. Uzasadnienie: W projekcie
Planu Ochrony OPN nie ma wskazanego zasięgu stref migracji
zwierząt. Z jakiego budżetu będą finansowane przedmiotowe
zadania? Gmina nie dyspozuje środkami budżetowymi na budowę
przejść dla zwierząt

j.w.

Punkt otrzymał
brzmienie: „Lp. 19, p.
3 do 5 – utrudnienie
migracji zwierząt
przez przerywanie
korytarzy: 3. Remonty
dróg z
uwzględnieniem
szlaków migracji
zwierząt. 4. Budowa
przejść dla zwierząt; a
szczególnie dla
płazów, bobra i wydry.
5. Wspieranie i
podejmowanie działań
technicznych
zmniejszających
zagrożenia dla
migracji zwierząt.
Budowa przejść dla
zwierząt nie jest
obligatoryjna dla gmin.
Takie inwestycje
można będzie
podejmować po
dokładnym
stwierdzeniu szlaków
migracji zwierząt, a
inwestycje
wprowadzać w miarę
możliwości
finansowych”
j.w.

21

22

23

24

– Lp. 22, p. 1 –
[Rada Powiatu]
Zmniejszanie się ilości Wykonywanie remontów budynków poza okresem lęgowym. Jeśli
miejsc bytowania i
nie będzie wymagać tego nagła potrzeba, czyli wypadek losowy
rozrodu nietoperzy w
budynkach i
budowlach,
wykonywanie
remontów budynków
poza okresem
lęgowym, z
uwzględnieniem
potrzeb nietoperzy

uwzględniono

Dotyczy wyłącznie
budynków w zarządzie
OPN, a obiektów
prywatnych lub innych –
wyłącznie po uzyskaniu
zgody właściciela

[Gmina Wielka Wieś]
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 1. Wykonywanie remontów budynków poza okresem
lęgowym, z uwzględnieniem potrzeb nietoperzy nie dotyczy
sytuacji gdy budynki wymagają natychmiastowego remontu np. w
wyniku katastrofy budowlanej lub stanowiących zagrożenie dla
życia i bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt 2. Doprecyzować okres
ochronny nietoperzy
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
Nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Zapis zbyt ogólny należy
go uzupełnić: 1. Wykonywanie remontów budynków poza okresem
lęgowym z uwzględnieniem potrzeb nietoperzy, a) nie dotyczy to
sytuacji natychmiastowego remontu lub odbudowy budynku
zniszczonego na skutek klęski żywiołowej, lub w wyniku katastrofy
budowlanej oraz w przypadku zagrożenia dla życia i
bezpieczeństwa ludzi a także zwierząt, b) należy wskazać okresy
lęgowe nietoperzy
– Lp. 25 –
[Rada Gminy Sułoszowa]
Niekorzystny wpływ
dodać pkt 8 budowa publicznej toalety w pobliżu Maczugi
turystyki:
Herkulesa;
wydeptywanie i
dodać pkt 9 zorganizowanie w okolicy zamku w Pieskowej Skale i
niszczenie roślinności, Maczugi Herkulesa profesjonalnej ścieżki dydaktycznej oraz
płoszenie zwierząt,
zabezpieczenie istniejących ścieżek w okolicy stawów;
zaśmiecanie i
dodać pkt 10 dążenie do wyznaczenia i wykonania profesjonalnej
fekalizacja szlaków
ścieżki dla ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi 773 na
obszarze Parku

uwzględniono

j.w.

Punkt otrzymał
brzmienie:
„Zmniejszanie się
ilości miejsc
bytowania i rozrodu
nietoperzy w
budynkach i
budowlach w
zarządzie OPN,
wykonywanie
remontów budynków
poza okresem
lęgowym, z
uwzględnieniem
potrzeb nietoperzy”
j.w.

uwzględniono

j.w.

j.w.

Propozycję pkt. 8
odrzucono
Pkt 9 i 10
uwzględniono

Nie ma potrzeby
wyposażać w toaletę
otoczenia Maczugi
Herkulesa; w pobliżu są
obiekty gastronomiczne z
WC.
Można rozważyć
urządzenie ścieżki
dydaktycznej i rowerowej
w Pieskowej Skale.
Zapis dotyczy tylko terenu
OPN. Brak podstaw
prawnych do innego
traktowania mieszkańców

– Lp. 26 –
Niekontrolowany ruch
turystyczny na
obszarze całego

[Rada Gminy Sułoszowa]
dopisać pkt. 8 z wyłączeniem mieszkańców gmin parkowych

odrzucono
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Parku powodujący
płoszenie zwierząt,
dewastację siedlisk
grzybów, roślin i
zwierząt, niszczenie
wierzchniej warstwy
gleby
– Lp. 28 –
Zanieczyszczenie
powietrza gazami i
pyłami, w tym
zanieczyszczenia
komunikacyjne; 1.
Propagowanie
ekologicznych źródeł
energii wśród ludności
miejscowej; 2. Zmiana
systemów grzewczych
szczególnie w
budynkach
położonych na
obszarze Parku na
wykorzystujące
energię odnawialną
lub biopaliwa; 3.
Badania
zanieczyszczeń
powietrza, w tym
zanieczyszczeń
pochodzenia
komunikacyjnego; 4.
Badanie natężenia
ruchu pojazdów na
drogach wewnątrz
Parku i w jego strefie
ochronnej; 5.
Utrzymanie zakazu
zatrzymywania i
postoju pojazdów
poza miejscami
wyznaczonymi na
terenie Parku oraz
egzekucja prawa w
tym zakresie; 6.
Edukacja ekologiczna
– Lp. 29, p. 1 –

„gmin parkowych”

[Rada Gminy Sułoszowa]
wnosi się o zmianę treści lub usunięcie zapisu pkt 2, 3, 4 i 5.
Obecne zapisy nakładają obowiązki na osoby trzecie co jest
niezgodne z obowiązującym prawem

zmodyfikowano
zapis podpunktu
2.

[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
odrzucono
pkt 2 – Zapis sprzeczny co do propozycji gminy. Gmina
Jerzmanowice-Przeginia na kilku spotkaniach z OPN proponowała
lokalizację biogazowni na terenie wsi Sąspów jako źródła energii
ale nie uzyskała aprobaty. OPN zakwestionowała na etapie
projektu studium, budowę fermy wiatrowej na terenie wsi Przeginia

[Gmina Wielka Wieś]

uwzględniono

Propozycja zmiany
systemów grzewczych,
badanie zanieczyszczenia
powietrza i natężenia
ruchu pojazdów oraz
utrzymanie zakazów
zatrzymywania i postoju
poza wyznaczonymi
miejscami nie są
niezgodna z prawem.
Plan nie nakłada
obowiązków na osoby
trzecie, gdyż nie wskazuje
konkretnych inwestorów
ani wykonawców. Zapis
wprowadzono w celu
umożliwienia starań o
środki na te cele.
Odnośnie biogazowi w
Sąspowie przedstawiono
tylko ogólne założenia
bez oceny oddziaływania
na środowisko; ferma
wiatrowa w Przegini
obniży walory
krajobrazowe tej części
obszarów chronionych w
obrębie parków
krajobrazowych.

Zmieniono zapis w

Podpunkt 2 uzyskał
brzmienie:
„Promowanie zmiany
systemów grzewczych
szczególnie w
budynkach
położonych na
obszarze Parku na
wykorzystujące
energię odnawialną
lub biopaliwa”
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Promowanie budowy
kanalizacji lub
indywidualnych
oczyszczalni ścieków
w miejscowościach
otaczających Park
– Lp. 30 – podcinanie
brzegów potoków w
czasie powodziowych
wezbrań wód
zagrażające
istniejącym
zabudowaniom i
drogom lokalnym: 1.
Wzmacnianie
brzegów potoków
przez faszynowanie, a
w uzasadnionych
przypadkach np.
podmycie drogi,
dopuszcza się użycie
kamienia wapiennego;
2. Zakaz umacniania
brzegów płytami
betonowymi

Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 1. Promowanie budowy kanalizacji lub indywidualnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach otaczających Park. Patrz
w uwagach do pkt 7 – sprzeczne zapisy
[Rada Powiatu]
wyjaśnić w kontekście nośności budowy drogi oraz wytrzymałości
podbudowy drogi oraz koryta z punktu widzenia prędkości
rozmywalnych oraz dopuszczenia lokalnego wapienia z uwagi na
lasowanie kruszywa służącego do podbudowy. (Normy budowlane
i sztuka inżynierska). Należy dostosować do istniejących
uwarunkowań morfologicznych

punkcie wcześniejszym,
przez co uwaga jest
nieaktualna.

uwzględniono

Ograniczenia dotyczą
naturalnego koryta
Prądnika i Sąspówka w
granicach OPN, z
wyjątkiem przyczółków
mostów drogowych i
kładek.

[Rada Miejska w Skale]
uwzględniono
w szczególnych przypadkach dopuścić możliwość umacniania
brzegów rzek płytami betonowymi. Uzasadnienie: Umocnienia
faszynowe są nietrwałe, w niektórych miejscach mogą powodować
na skutek odkładania się niesionego materiału rzecznego
zawężenie koryta rzeki, powodując zagrożenie podtopieniami w
okresach wzmożonych przepływów wód, dlatego dopuszczenie
umacniania brzegów płytami betonowymi w szczególnych
przypadkach jest zasadne
[Gmina Wielka Wieś]
uwzględniono
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: W szczególnych przypadkach dopuścić możliwość
umacniania brzegów rzek płytami betonowymi. Umocnienia
faszynowe są nietrwałe, w niektórych miejscach mogą powodować
na skutek odkładania niesionego materiału rzecznego zawężenie
koryta powodując zagrożenie podtopieniami w okresach
wzmożonych przepływów wód, dlatego dopuszczenie umacniania

Ograniczenia dotyczą
naturalnego koryta
Prądnika i Sąspówka w
granicach OPN, z
wyjątkiem przyczółków
mostów drogowych i
kładek.
Ograniczenia dotyczą
naturalnego koryta
Prądnika i Sąspówka w
granicach OPN, z
wyjątkiem przyczółków
mostów drogowych i
kładek.

Punkt otrzymał
brzmienie:
„podcinanie brzegów
potoków w czasie
powodziowych
wezbrań wód
zagrażające
istniejącym
zabudowaniom i
drogom lokalnym;
wzmacnianie brzegów
potoków przez
faszynowanie, a w
uzasadnionych
przypadkach – np.
podmycie drogi bądź
przyczółków mostów i
kładek – dopuszcza
się użycie kamienia
wapiennego,
gabionów, a w
ostateczności płyt
betonowych”
j.w.

j.w.
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II. Zagrożenia
wewnętrzne
potencjalne:
– Lp. 8 – Pogarszanie
staniu siedlisk i
gatunków na gruntach
prywatnych na terenie
Parku, nabywanie
gruntów prywatnych i
nieruchomości

brzegów płytami betonowymi w szczególnych przypadkach jest
zasadne
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
Nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Zapis należy uzupełnić:
Dopuścić możliwość umacniania brzegów potoków płytami
betonowymi w sytuacjach szczególnych. Uzasadnienie:
Dopuszczenie umacniania brzegów płytami betonowymi w
szczególnych przypadkach jest uzasadnione, gdyż: umocnienia
faszynowe są nietrwałe, mogą powodować zawężenie koryta
potoku na skutek odkładania się naniesionego materiału co może
spowodować zagrożenie podtopieniami w okresach wzmożonych
przepływów wód
[Rada Powiatu]
jeśli jest to możliwe, ale tylko w obrębie ścisłego parku. Nie jest to
konieczne

[Gmina Wielka Wieś]
Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: Nabywanie gruntów prywatnych i nieruchomości za
zgodą i uzgodnionych warunkach z właścicielami nieruchomości.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 21. 1.
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2.
Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
Nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Proponuje się zapis
uzupełnić o treść: ... za zgodą właścicieli nieruchomości.
Uzasadnienie: Ochrona prawa własności – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
III. Zagrożenia
[Gmina Wielka Wieś]
zewnętrzne istniejące: Zapisy w Planie Ochrony OPN powinny być jasno i jednoznacznie
- Tabela – tytuł 3
określone co do treści i obszaru którego dotyczą. Aby nie budziły
kolumny: Zagrożone
wątpliwości i nie stwarzały możliwości różnej interpretacji przez
siedlisko
instytucje opiniujące i uzgadniające oraz organy wydające decyzje
przyrodnicze, gatunek administracyjne. Rozdział 2 - kolumna 2 dotyczy zagrożeń
wymagający ochrony zewnętrznych dla obszaru Natura 2000 - natomiast w następnych
w formie
punktach znalazły się warunki - ograniczenia dla terenów
wyznaczonego
znajdujących się poza obszarem Natura 2000 tj. dla OTULINY
obszaru Natura 2000 OPN

uwzględniono

Ograniczenia dotyczą
naturalnego koryta
Prądnika i Sąspówka w
granicach OPN, z
wyjątkiem przyczółków
mostów drogowych i
kładek.

odrzucono

OPN nabywa grunty
prywatne wyłącznie w
drodze dobrowolnej
sprzedaży i w miarę
posiadanych środków.
OPN nabywa grunty
prywatne wyłącznie w
drodze dobrowolnej
sprzedaży i w miarę
posiadanych środków.

odrzucono

odrzucono

odrzucono

OPN nabywa grunty
prywatne wyłącznie w
drodze dobrowolnej
sprzedaży i w miarę
posiadanych środków.
Zagrożenia zewnętrzne z
definicji mają swoje źródło
poza obszarem OPN
(czyli Natura 2000 „Dolina
Prądnika – granice są
tożsame), dlatego zapisy
dotyczą również otuliny.
Zgodnie z ustawą o
ochronie przyrody otulina
tworzona w celu
zabezpieczenia Parku
(wraz z gatunkami i
siedliskami) przed
negatywnymi wpływami z
zewnątrz.
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– Lp. 1, pkt 1, 2, 3, 5,
6, 7 – Presja
urbanistyczna w
otulinie oraz związane
z tym przerwanie
połączeń
ekologicznych między
Parkiem a
najbliższymi ostojami
przyrodniczymi oraz
zanieczyszczenie
powietrza, gleby i
wód, m.in. zamiar
budowy osiedla
mieszkalnego
Cianowice-ogród i
kompleksu
wypoczynkowego na
wzgórzu Parnas w
sąsiedztwie zamku w
Pieskowej Skale w
otulinie Parku; 1.
dostosowanie
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego gmin,
studiów uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin
oraz warunków
zabudowy do potrzeb
ochrony przyrody
Parku, 2.
niedopuszczenie do
zabudowy korytarzy
ekologicznych oraz
kontrola ich
funkcjonowania, 3.
monitoring
przyrodniczy w
korytarzach
ekologicznych, 5.
niedopuszczenie do
zmiany przeznaczenia
gruntów (z gruntów

[Gmina Wielka Wieś]
pkt 1 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis:
Zapobieganie zagrożeniom, poprzez: I. Dostosowanie nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz warunków zabudowy do potrzeb
ochrony przyrody Parku, nie dotyczy sytuacji gdy: - zmiana dotyczy
np. jedynie rysunku już istniejących obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (miejscowych planach)
czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (studium). - zmiana dotyczy zmian punktowych - A
także gdy zmiana planu miejscowego spowoduje utratę wartości
nieruchomości, która może zakończyć się roszczeniem właścicieli
nieruchomości o odszkodowanie do gminy za utratę wartości
nieruchomości w wyniku tych zmian. Jeśli zapis ten nie ulegnie
zmianie, każdorazowo gdy "dotknie" gmina plan miejscowy będzie
trzeba wprowadzić pakiet ustaleń z Planu Ochrony OPN. Nie
będzie można robić zmian tak jak do tej pory dla jednej działkijednej nieruchomości. Gdy będziemy robić nawet drobną zmianę
dla jednej działki w planie miejscowym będzie trzeba wprowadzić
cały nowy pakiet ustaleń Planu Ochrony OPN. Zmiana jednej
działki wymusi, że trzeba będzie dla niej robić osobny miejscowy
plan, nie jak do tej pory, była to zmiana planu 2005 r. i na końcu
można było przyjąć tekst i rysunek jednolity. Gmina nie może sobie
pozwolić za wprowadzenie zapisów, które spowodują utratę
wartości nieruchomości, która zakończy się roszczeniami
właścicieli nieruchomości o odszkodowanie do gminy za utratę
wartości nieruchomości w wyniku tych zmian.
pkt 2 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis. Tutaj
kluczowym problemem jest zdefiniowanie obszarów uznanych za
"korytarze ekologiczne". Plan ochrony nie definiuje tych terenów,
zatem trudno się godzić na ochronę czegoś, co nie jest
jednoznacznie określone. Plan ochrony powinien wskazać
przebieg korytarzy i poddać je opiniowaniu wraz z ustaleniami
ochronnym dla tych terenów, z uwzględnieniem faktu, że
ograniczenia te nie dotyczą terenów budowlanych już
wyznaczonych w miejscowych planach i studiach. W takim
przypadku będą obowiązywać dotychczasowe ustalenia zawarte w
miejscowych planach i studiach.
pkt 5 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 5. niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia gruntów
(z gruntów rolnych na tereny pod zabudowę) w korytarzach
ekologicznych, nie dotyczy już wyznaczonych terenów
budowlanych w miejscowych planach i studiach.
pkt 6 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 6. Negatywne opiniowanie decyzji administracyjnych

uwzględniono

Punkt otrzymał
brzmienie: „1.
uwzględnienie w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego gmin,
studiów uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin
oraz warunków
zabudowy potrzeb
ochrony przyrody
Parku”; „2. utrzymanie
drożności korytarzy
ekologicznych oraz
kontrola ich
funkcjonowania”; [...]
„5. niedopuszczenie
do zmiany
przeznaczenia
gruntów (z gruntów
rolnych na tereny pod
zabudowę) w
korytarzach
ekologicznych, nie
dotyczy już
wyznaczonych
terenów budowlanych
w miejscowych
planach i studiach”;
„6. Negatywne
opiniowanie decyzji
administracyjnych
oraz aktów
normatywnych w
zakresie budowy
wszelkich inwestycji
szkodzących
przyrodzie Parku z
wykluczeniem
przedsięwzięć
potencjalnie i zawsze
znacząco negatywnie
oddziaływujących na
środowisko o których

rolnych na tereny pod
zabudowę) w
korytarzach
ekologicznych. 6.
negatywne
opiniowanie decyzji
administracyjnych
oraz aktów
normatywnych w
zakresie budowy
wszelkich inwestycji
szkodzących
przyrodzie Parku, w
tym szczególnie
osiedla Cianowiceogród oraz zabudowy
wzgórza Parnas. 7.
Dokumentowanie
szkodliwości
zabudowy otuliny
Parku dla przyrody
Parku

oraz aktów normatywnych w zakresie budowy wszelkich inwestycji
szkodzących przyrodzie Parku (proponuję rozszerzenie zapisu) z
wykluczeniem przedsięwzięć potencjalnie i zawsze znacząco
negatywnie oddziaływujących na środowisko o których mowa w
rozporządzeniu, w tym szczególnie osiedla Cianowice-ogród oraz
zabudowy wzgórza Parnas. „szkodzących przyrodzie Parku” pojęcie bardzo ogólne należy go doprecyzować o jakie inwestycje
tu chodzi.
pkt 7 – Należy dopisać zadania OPN 7. Dokumentowanie
szkodliwości zabudowy otuliny Parku dla przyrody Parku – zadania
OPN
[Rada Powiatu]
granice korytarzy ekologicznych wyznaczone w planach
zagospodarowania gmin są aż nadto rygorystyczne i nie ma
potrzeby wprowadzania większych zakazów. Uzasadnienie: Jest to
krzywdzące dla rdzennych mieszkańców, którzy chcą przekazać
swoje grunty dzieciom i zmienić je na budowlane
[Rada Gminy Sułoszowa]
wnosi się o usunięcie niezgodnego z prawem zapisu pkt 1
nakładającego obowiązek dostosowania istniejących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań
(...) do zapisów procedowanego planu ochrony OPN;
wnosi się o modyfikację zapisu pkt 2 w sposób umożliwiający
inwestowanie w wyznaczonych korytarzach ekologicznych w
sposób nie zagrażający migracji zwierząt;
wnosi się o usunięcie niezgodnego z prawem zapisu pkt 5. W
korytarzach może istnieć zabudowa nie zagrażające migracji
zwierząt;
wnosi się o usunięcie niezgodnego z prawem zapisu pkt 6 w
zakresie zabudowy wzgórza Parnas. Należy zaznaczyć iż wzgórze
Parnas posiada aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania
przestrzennego. Powyższy zapis wykracza zatem poza delegacje
ustawową
[Rada Miejska w Skale]
pkt 2 – dopuścić budowę w korytarzach ekologicznych, które są
wyznaczone w mpzp w terenach zabudowy mieszkaniowej.
Uzasadnienie: Istnieją tereny budowlane w korytarzach
ekologicznych, korytarze ekologicznie nie zawsze maja strukturę
liniową, nie mają ciągłości strukturalnej, a zachowują ciągłość
funkcjonalną. Należy utrzymać tereny przeznaczone pod
zabudowę;
pkt 5 – dopuścić budowę w korytarzach ekologicznych w terenach
rolnych o niskiej użyteczności (klasa IV i niższa). Uzasadnienie:
Tereny nieprzydatne rolniczo przekształcić na budowlane lub pod
zabudowę zagrodową;

mowa w
rozporządzeniu, w tym
szczególnie osiedla
Cianowice-ogród oraz
zabudowy wzgórza
Parnas”; „7.
Dokumentowanie
przez OPN
szkodliwości
zabudowy otuliny
Parku dla przyrody
Parku”
zapisy zmieniono jak
wyżej

uwzględniono

Korytarze ekologiczne w
strefie ochronnej OPN
nawiązują do ich sieci
woj. malopolskiego

uwzględniono

Planowana inwestycja na zapisy zmieniono jak
wyżej
wzgórzu Parnas w
bezpośrednim
sąsiedztwie granicy OPN
jest poważnym
zagrożeniem dla
przyrody. Inwestor
zakłada budowę dużego
kompleksu hotelowego, w
ramach przywracania
zabudowy turystycznowypoczynkowej, której
tam nigdy nie było.

uwzględniono

Wprowadzanie zabudowy zapisy zmieniono jak
wyżej
jest możliwe na
wyznaczonych terenach
budowlanych określonych
w mpzg gminy, które sa
wyznaczane w kolejnych
edycjach planu
zagospodarowania gminy.

pkt 6 – dopuścić uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy oraz
decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.
Uzasadnienie: Zapisy spowodują ograniczenie rozwoju gminy
Skała. Z uwagi na lokalizację gminy w większości na terenach
chronionych bądź w otulinach tych terenów istnieją już znaczne
ograniczenia dotyczące przedsięwzięć, które mogą być
zrealizowane na terenie Gminy. Dalsze wprowadzenie ograniczeń
spowoduje ograniczenie rozwoju Gminy;
pkt 7 – otulina Parku nie jest forma ochrony przyrody, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa – brak
szkodliwości na przyrodę w OPN. Uzasadnienie: Zapisy spowodują
ograniczenie rozwoju gminy Skała. Otulina Parku ma stanowić
bufor ochronny dla przyrody parku, a nie miejsce całkowitego
zakazu zabudowy. Istniejąca od lat zabudowa nie stanowi
zagrożenia dla przyrody Parku. Dotychczas brak jakichkolwiek
przesłanek i danych świadczących o negatywnym wpływie
zabudowy otuliny Parku na przyrodę Parku
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
pkt 1 – nie zgadzamy się z treścią tego zapisu. Zapis należy
uzupełnić: Zapobieganie zagrożeniom poprzez: 1. dostosowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin do potrzeb Parku, z uwzględnieniem praw i
potrzeb osób zamieszkałych na obszarze otuliny. Nie dotyczy:
1) zmian punktowych obowiązujących planów miejscowych i
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego;
2) sytuacji, gdy zmiana planu miejscowego spowoduje utratę
wartości nieruchomości, która skutkować może roszczeniem
właścicieli nieruchomości o odszkodowanie do gminy z tytułu
dokonanych zmian,
3. zmian załączników graficznych obowiązujących planów i
studium. Uzasadnienie: Plan akcentuje wyłącznie jedną
perspektywę – ochronę przyrody, bez uwzględnienie praw
nabytych i potrzeb osób zamieszkałych na obszarze otuliny, w
praktyce powodując iż zamieszkanie na tym terenie będzie bardzo
uciążliwe, lub wręcz niemożliwe. Należy chronić przyrodę ale z
uwzględnieniem praw osób mieszkających w okolicy Parku. W
sytuacji, kiedy zapis nie zostanie zmieniony, przy każdorazowej
zmianie planu miejscowego, nawet dla jednej działki trzeba będzie
całość ustaleń Planu Ochrony Parku wprowadzić do planu
miejscowego.
pkt 2 – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego zapisu. Należy
wskazać w planie zasięg przebiegu korytarzy ekologicznych w
czytelnej skali i poddać je opiniowaniu wraz z ustaleniami w
zakresie ochrony tych terenów. W projekcie Planu Ochrony OPN

uwzględniono

zapisy zmieniono jak
wyżej
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brak słowniczka definiującego określone pojęcia, nazewnictwa w
tym obszarów uznanych za „korytarze ekologiczne”. Proponuje się
aby uzupełnić treść zapisu: Ograniczenia nie odnoszą się do
terenów budowlanych wyznaczonych w obowiązujących planach
miejscowych i studiach oraz w projektach studium i projektach
planów miejscowych uzgodnionych z OPN. Uzasadnienie:
Nadmierne ograniczenie właścicieli nieruchomości w korzystaniu z
ich własności.
pkt 5 – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego zapisu. Zapis
należy uzupełnić: Zakaz nie dotyczy wyznaczonych terenów pod
zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i studiach oraz projektów studium i projektów
planów zagospodarowania przestrzennego uzgodnionych z OPN.
Uzasadnienie: Należy dopuścić zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych po dokładnej analizie każdego przypadku – nie odrzucanie
wniosków a priori.
pkt 6 – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego zapisu. Zapis
wymaga korekty. Uzasadnienie: Brak jednoznacznego określenia o
jakie inwestycje chodzi i w jakim zakresie mogą szkodzić
przyrodzie Parku
[Jan Długopolski]
odrzucono
Lp. 1 i pkt 6 – wykreślenie zapisu identyfikującego inwestycję na
wzgórzu Parnas jako zagrożenie dla OPN. Uzasadnienie:[...]
Dyrektor OPN nie ma żadnego uprawnienia, aby narzucić sobie i
jego następcom takie ograniczenie co do treści jego opinii, które
pozostaje całkowicie oderwane od wyników konkretnego
postępowania dowodowego, a w szczególności oceny
oddziaływania na środowisko przeprowadzonej przed wydaniem
konkretnej decyzji administracyjnej lub aktu normatywnego.
pkt 2 i 5 – wykreślenie lub zmiana zapisów. Uzasadnienie:
Całkowity zakaz zabudowy korytarzy ekologicznych oraz całkowity
zakaz zmiany przeznaczenia gruntów w korytarzach ekologicznych
jest niedopuszczalny. Po pierwsze, zabudowa może przecież
służyć celom ochrony przyrody. Przede wszystkim jednakże nie
każdy korytarz ekologiczny wymaga tak restrykcyjnej ochrony,
gdyż nie jest jednakowo ważny czy konieczny.[...]
– Lp. 2, pkt 1, 2, 4, 5, [Gmina Wielka Wieś]
uwzględniono
6 – Przerywanie
pkt 2.1d) – Nie wyrażamy zgody na taki zapis należy go zmienić
powiązań
albo doprecyzować. Tutaj kluczowym problemem jest
ekologicznych Parku z zdefiniowanie obszarów uznanych za "korytarze ekologiczne",
otoczeniem (...),1.
które powinny być załącznikami do Planu Ochrony OPN. Plan
Wyłączenie terenów
ochrony nie definiuje tych terenów, zatem trudno się godzić na
korytarzy
ochronę czegoś, co nie jest jednoznacznie określone. Plan
ekologicznych z
ochrony powinien najpierw wskazać przebieg korytarzy i poddać je
zabudowy
opiniowaniu wraz z ustaleniami ochronnym dla tych terenów.
mieszkaniowej, a w
Dopiero po wskazaniu przebiegu korytarzy ekologicznych można

Planowana inwestycja na
wzgórzu Parnas w
bezpośrednim
sąsiedztwie granicy OPN
jest poważnym
zagrożeniem dla
przyrody. Inwestor
zakłada budowę dużego
kompleksu hotelowego, w
ramach przywracania
zabudowy turystycznowypoczynkowej, której
tam nigdy nie było.

Korytarze ekologiczne w
strefie ochronnej OPN
nawiązują do ich sieci
woj. małopolskiego.
Tereny przeznaczone pod
zabudowę określa plan
zagospodarowania gminy.
Budowa przejść dla
zwierząt pod drogą nr 94
– tylko sugestia;

Zmieniono zapis
punktów: „2. Budowa
przejść dla zwierząt –
zadanie OPN i
samorządów, w miarę
dostępnych środków;
4. Utrzymanie – w
miarę możliwości –
dotychczasowego,
rolniczego

szczególności: a)
tereny rolne leżące po
obu stronach zwartej
zabudowy wsi
Sułoszowa, b) tereny
rolne po obu stronach
drogi 794 od
Wielmoży do Skały
(na wschód i północ
od Doliny Zachwytu),
c) tereny rolne w Woli
Kalinowskiej,
Sąspowie i
Gotkowicach, d)
tereny rolne w
Jerzmanowicach,
Czajowicach, Białym
Kościele i Wielkiej Wsi
oraz Szycach i
Giebułtowie, e) tereny
rolne w
Januszowicach,
Przybysławicach,
Korzkwi, Grębynicach,
Brzozówce,
Maszycach,
Świńczowie,
Smardzowicach i
Cianowicach oraz
Skale; 2. Budowa
przejść dla zwierząt.
4. Preferowanie
dotychczasowego,
rolniczego
użytkowania obszaru
otuliny Parku; 5.
Zakaz lokalizacji
inwestycji
kubaturowych w
miejscach o
szczególnym
znaczeniu dla migracji
fauny, w tym
zwłaszcza na wzgórzu
Parnas w Pieskowej
Skale i na obszarze

przyjąć zapis z zaproponowaną korektą 1. Wyłączenie terenów
korytarzy ekologicznych z zabudowy mieszkaniowej, a w
szczególności: d) tereny rolne w Jerzmanowicach, Czajowicach,
Białym Kościele i Wielkiej Wsi oraz Szycach i Giebułtowie.
Wyłącznie terenów korytarzy ekologicznych z zabudowy
mieszkaniowej nie dotyczy terenów, które w dniu wejścia w życie
Planu Ochrony OPN były wskazane pod zabudowę w studium oraz
zostały przeznaczone pod zabudowę w miejscowym planie.
pkt 2.2 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy
go uzupełnić: 2. Budowa przejść dla zwierząt. Zadania OPN i
samorządów. Należy doprecyzować jakiego terenu dotyczą
zadania. 2. Jeśli Plan Ochrony OPN mówi o przejściach dla
zwierząt - które nie definiuje, zatem trudno odnieść się do budowy
przejść dla zwierząt, które nie są jednoznacznie określone. Plan
ochrony powinien najpierw wskazać te miejsca.
pkt 4 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 4. Preferowanie dotychczasowego, rolniczego
użytkowania obszaru otuliny Parku. Ten zapis jest nie do przyjęcia
w zaproponowanej formie, ponieważ z góry przesądza, że na
terenie otuliny OPN – przez cały okres obowiązywania Planu
Ochrony OPN tj. 20 lat (nawet można przyjąć bezterminowo) nie
będzie można przekształcić nowych terenów pod zabudowę w
gminie. Nastąpi całkowite zamrożenie na terenie otuliny OPN
możliwości przekształcenia nowych terenów pod zabudowę.
Nieruchomości położone w otulinie nie mogą być przez 20 lat
pozbawione nowych terenów budowlanych przeznaczonych pod
zabudowę np. mieszkaniową, zagrodową l drobnych usług.
pkt 5 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 5. Zakaz lokalizacji nowych inwestycji kubaturowych w
miejscach (zgodnie z zajączkiem mapowym dołączonym do planu
ochrony OPN; miejsca te należy precyzyjnie określić na mapie na
podstawie udokumentowanych opracowań, w chwili obecnej nie
można prawidłowo zaopiniować tego punktu gdyż nie wiadomo,
gdzie są te miejsca o szczególnym znaczeniu dla migracji fauny, w
tym zwłaszcza na wzgórzu Parnas w Pieskowej Skale i na
obszarze między Skałą a Cianowicami, z wyłączeniem obszarów,
dla których miejscowy plan dopuszczają nową zabudowę. Plan
ochrony nie definiuje terenów migracji fauny, zatem trudno odnieść
do zapisu, gdy nie jest jednoznacznie określony. Plan ochrony
powinien wskazać przebieg migracji fauny i poddać je opiniowaniu,
z uwzględnieniem faktu, że ograniczenia te nie dotyczą terenów
budowlanych już wyznaczonych w miejscowych planach i studiach.
W takim przypadku będą obowiązywać dotychczasowe ustalenia
zawarte w miejscowych planach i studiach. Dotychczasowe
ustalenia zawarte w studium i miejscowych planach, które stały się
już prawem, Plan Ochrony OPN nie powinien zmieniać – działać

realizacja w miarę
możliwości.
Rolnictwo w otulinie jest
optymalną formą jej
użytkowania.
Wykupy gruntów
prywatnych w granicach
OPN i ew. w otulinie
odbywają się za wyłączną
zgodą ich właściciela. Nie
ma wywłaszczeń.
OPN nabywa grunty
prywatne wyłącznie w
drodze dobrowolnej
sprzedaży i w miarę
posiadanych środków.
Zagospodarowanie
wzgórza Parnas –
zgodnie z zapisami
obowiązującego mpzp
gminy Sułoszowa.

użytkowania obszaru
otuliny Parku;”
wykreślono pkt 6.
„Wykupy gruntów
prywatnych w otulinie
Parku i ich zalesianie
w celu tworzenia
leśnych korytarzy
ekologicznych między
OPN a najbliższymi
leśnymi ostojami”
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Cianowicami; 6.
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Parku i ich zalesianie
w celu tworzenia
leśnych korytarzy
ekologicznych między
OPN a najbliższymi
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wstecz. Spowoduje utratę wartości nieruchomości, która może
zakończyć się roszczeniem właścicieli nieruchomości o
odszkodowanie do gminy za utratę wartości nieruchomości
powstałej w wyniku uchwalenia zmiany planu miejscowego.
pkt 6 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 6. Wykupy gruntów prywatnych w otulinie Parku za
zgodą i uzgodnionych warunkach z właścicielem nieruchomości i
ich zalesianie w celu tworzenia leśnych korytarzy ekologicznych
między OPN a najbliższymi leśnymi ostojami. KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 21. 1. Rzeczpospolita
Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie
jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele
publiczne i za słusznym odszkodowaniem
[Rada Powiatu]
nie wolno aż tak ograniczać swobody dysponowania własnością
mieszkańcom, terenów tak odległych od parku – od Sułoszowej po
Giebułtów i Januszowice. Uzasadnienie: Nie jest możliwe zalesiać
te korytarze, na tak wartościowej podkrakowskiej ziemi

[Rada Gminy Sułoszowa]
pkt 1 należy dostosować do obowiązującego prawa. Ustalenia
planu ochrony Parku nie mogą wykraczać poza granice parku i
jego otuliny;
wnosi się o usunięcie niezgodnego z prawem zapisu pkt 5.
Wzgórze Parnas posiada mpzp podobnie jak większość terenów
gminy Sułoszowa. Powyższe zapisy wiążą się z konsekwencją
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości;
wnosi się o usunięcie niezgodnego z prawem zapisu pkt 6.
Dyrektor Parku nie posiada delegacji do dokonywania wykupu
terenów poza granicami Parku. Pozostawienie tego zapisu jest
tożsamym z poszerzaniem granic Parku

uwzględniono

uwzględniono

[Rada Miejska w Skale]
odrzucono
pkt 1b – wykreślenie tego zapisu. Uzasadnienie: Otulina Parku
sięga drogi 794 natomiast nie sięga „drugiej strony”. Plan ochrony
Parku nie powinien ingerować w tereny poza otuliną. W terenie od
Wielmoży do Skały planowany jest wylot obwodnicy Skała wobec
czego należy te tereny przeznaczyć na cele usługowe;
pkt 4 – dopuszczenie zabudowy na terenach o niskiej użyteczności
(klasa IV i niższa). Uzasadnienie: Umożliwienie budowy zagród
rolnikom z dala od zabudowy mieszkaniowej;
pkt 5 – Wykreślenie zapisu. Uzasadnienie: Zapisy spowodują
ograniczenie rozwoju gminy Skała

Nie ma ograniczeń w
dysponowaniu prywatną
własnością na terenie
OPN i w jego strefie
ochronnej. Zalesianie
gruntów prywatnych
według uznania
właściciela.
Planowana inwestycja na
wzgórzu Parnas w
bezpośrednim
sąsiedztwie granicy OPN
jest poważnym
zagrożeniem dla
przyrody. Inwestor
zakłada budowę dużego
kompleksu hotelowego, w
ramach przywracania
zabudowy turystycznowypoczynkowej, której
tam nigdy nie było.
Plan ochrony OPN nie
dotyczy terenów poza
otuliną.
Tereny przeznaczone do
zabudowy określa plan
zagospodarowania
gminy.

zmieniono zapisy –
jak wyżej

zmieniono zapisy –
jak wyżej

zmieniono zapisy –
jak wyżej

[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
pkt 1c) i d) – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego zapisu.
Proponuje się aby uzupełnić treść zapisu: 1) Ograniczenia nie
odnoszą się do terenów budowlanych wyznaczonych w
obowiązujących planach miejscowych i studiach; 2) Ograniczenia
nie odnoszą się do terenów budowlanych wyznaczonych w
projektach studium i projektach planach miejscowych
uzgodnionych z OPN. Uzasadnienie: Należy wskazać w planie
ochrony zasięg przebiegu korytarzy ekologicznych w czytelnej skali
i poddać je opiniowaniu wraz z ustaleniami w zakresie ochrony
tych terenów. W projekcie Planu Ochrony OPN brak słowniczka
definiującego określone pojęcia, nazewnictwa w tym obszarów
uznanych za „korytarze ekologiczne”. Trudno godzić się na
ochronę czegoś, co nie ma jednoznacznego określenia.
pkt 2.2 – Nie zgadzamy się z treścią proponowany zapisu. Zapis
należy uzupełnić: Są to zadania OPN przy współpracy
poszczególnych samorządów. Uzasadnienie: Zapis wymaga
doprecyzowania w zakresie wskazań terenów przejść dla zwierząt.
W projekcie Planu Ochrony nie ma zdefiniowanych tych miejsc.
Gmina nie posiada środków budżetowych na realizację
przedmiotowej inwestycji.
pkt 4 – Nie zgadzamy się z treścią proponowany zapisu.
Uzasadnienie: Plan Ochrony Parku sporządza się na 20 lat. Nie
można dopuścić do pozbawienia terenów pod nową zabudowę
mieszkaniową zagrodową, jednorodzinną i usług nieuciążliwych
wraz z infrastrukturą. Gmina Jerzmanowice-Przeginia posiada
studium i mpzp, które wymagają natychmiastowych zmian, a taki
zapis to uniemożliwi.
pkt 5 – Nie zgadzamy się z treścią proponowany zapisu. Miejsca
migracji zwierząt powinny być wskazane na załącznikach
mapowych stanowiących integralną część do tego zapisu. Miejsca
te nie powinny obejmować terenów wyznaczonych w mpzp pod
zabudowę. Uzasadnienie: Brak definicji terenów migracji fauny,
dlatego trudno odnieść się do zapisu, który nie ma
jednoznacznego określenia. Miejsca migracji zwierzą t powinny
być wskazane na mapach i poddane opiniowaniu łącznie z częścią
opisową projektu Planu Ochrony OPN. Ponadto miejsca te
powinny być szczegółowo opisane ze wskazaniem kierunków
migracji oraz gatunku zwierząt.
pkt 6 – Nie zgadzamy się z treścią proponowany zapisu. Zapis
powinien zostać uzupełniony: Wykupy gruntów prywatnych w
otulinie Parku za wyrażeniem zgody i na uzgodnionych warunkach
z właścicielem nieruchomości ... (...).Uzasadnienie: Art. 21.
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Rzeczpospolita Polska
chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie jest
dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele

uwzględniono

Ograniczenia budowlane zmieniono zapisy –
zawarte z projekcie planu jak wyżej
ochrony OPN nie dotyczą
obowiązujących planów
zagospodarowania gminy.
Korytarze ekologiczne w
strefie ochronnej OPN
nawiązują do ich sieci
woj. małopolskiego.
Tereny przeznaczone pod
zabudowę określa plan
zagospodarowania gminy.
Budowa przejść dla
zwierząt pod drogą nr 94
– tylko sugestia;
realizacja w miarę
możliwości.
Nowe tereny budowlane
określa plan
zagospodarowania gminy.
OPN nabywa grunty
prywatne wyłącznie w
drodze dobrowolnej
sprzedaży i w miarę
posiadanych środków.
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– Lp. 3, pkt 2, 3 –
Utrata miejsc
żerowania w otulinie
dla zwierząt
bytujących w Parku, 2.
negatywne
opiniowanie wniosków
o zmianę
przeznaczenia
gruntów rolnych w
otulinie na cele
budowlane i
turystyczne. 3. Zakaz
lokowania zabudowy
kubaturowej w
otulinie, na obszarach
żerowiskowych
zwierząt bytujących w
Parku

publiczne i za słusznym odszkodowaniem
[Rada Gminy Sułoszowa]
wnosi się o usunięcie niezgodnych z prawem zapisów pkt 2 i 3.
Gmina Sułoszowa na terenie otuliny posiada mpzp i takie zapisy
są niezgodne z prawem. Ponadto w planie brak dokumentów
wskazujących miejsca żerowania zwierząt. Pozostawienie zapisów
punktów 2 i 3 w rzeczywistości wyklucza jakąkolwiek działalność
gospodarczą i uniemożliwia inwestowanie w tym zgodne z
ustaleniami mpzp, gdyż zapewne można wykazać, że dane
miejsce jest lub może być potencjalnym miejscem żerowania
zwierząt
[Rada Powiatu]
nie wolno zabraniać w tzw. otulinie dokonywać zmiany
przeznaczenia gruntów na cele budowlane i turystyczne. Zablokuje
to rozwój gmin i dochodów mieszkańców. Uzasadnienie: Jest to
bardzo atrakcyjny teren blisko Krakowa i nie można aż tak
ograniczać decydowania o swojej własności jego mieszkańcom
[Rada Miejska w Skale]
pkt 2 – wykreślenie zapisu. Uzasadnienie: Koncentracja zabudowy
mieszkaniowej a w szczególności turystycznej poza parkiem a nie
bezpośrednio w nim uczyni mniej szkodliwości dla przyrody Parku.
Zapis spowoduje ograniczenie rozwoju Gminy;
pkt 3 – wykreślenie zapisu. Uzasadnienie: Brak danych oraz
opracowań na temat miejsc takich żerowisk. Zapisy spowodują
ograniczenie rozwoju gminy Skała
[Gmina Wielka Wieś]
pkt 2 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 2. Negatywne opiniowanie wniosków o zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych w otulinie na cele budowlane i
turystyczne. Ten zapis jest nie do przyjęcia w zaproponowanej
formie, ponieważ z góry przesądza, że na terenie otuliny OPN –
przez cały okres obowiązywania Planu Ochrony OPN tj. 20 lat
(nawet można przyjąć bezterminowo) nie będzie można
przekształcić nowych terenów pod zabudowę w gminie. Nastąpi
całkowite zamrożenie na terenie otuliny OPN możliwości
przekształcenia nowych terenów pod zabudowę. Nieruchomości
położone w otulinie nie mogą być przez 20 lat pozbawione nowych
terenów budowlanych przeznaczonych pod zabudowę np.
mieszkaniową, zagrodową i drobnych usług.
pkt 3 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: 3. Zakaz lokowania nowej zabudowy kubaturowej w
otulinie, na obszarach żerowiskowych zwierząt bytujących w Parku
(pod warunkiem, że zostaną udokumentowane i zaznaczone na
mapach miejsca żerowania zwierząt - mapy powinny być
załącznikiem do Planu Ochrony OPN. w chwili obecnej nie można

uwzględniono

Gospodarowanie na
terenach prywatnych jest
dopuszczalne na
warunkach określonych w
obowiązującym mpzp.

uwzględniono

Tereny budowlane są
określone w mpzp; do
zapisów w
obowiązujących planach
OPN nie wnosi
zastrzeżeń.
Gospodarowanie na
terenach prywatnych jest
dopuszczalne na
warunkach określonych w
obowiązującym mpzp.

uwzględniono

uwzględniono

Gospodarowanie na
terenach prywatnych jest
dopuszczalne na
warunkach określonych w
obowiązującym mpzp.

prawidłowo zaopiniować tego punktu gdyż nie wiadomo, gdzie są
te miejsca), z wyłączeniem obszarów, dla których studia
uwarunkowań wskazują tereny pod zabudowę i obwiązujące
miejscowe plany dopuszczają nową zabudowę. Plan ochrony nie
definiuje obszarów żerowiskowych zwierząt, zatem trudno odnieść
do zapisu, gdy nie jest jednoznacznie określony. Plan ochrony
powinien wskazać obszarów żerowiskowych zwierząt NA
ZAŁĄCZNIKACH do POOPN i dopiero w tedy poddać je
opiniowaniu, z uwzględnieniem faktu, że dotychczasowe ustalenia
zawarte w studium i miejscowych planach jeśli, które stały się już
prawem , Plan Ochrony OPN nie powinien zmieniać – działać
wstecz. Spowoduje utratę wartości nieruchomości, która może
zakończyć się roszczeniem właścicieli nieruchomości o
odszkodowanie do gminy za utratę wartości nieruchomości
powstałej w wyniku uchwalenia zmiany planu miejscowego
[Rada Gminy Zielonki; Sołectwo Brzozówka; Sołectwo
Trojanowice; Sołectwo Przybysławice; Sołectwo Owczary;
Sołectwo Grębynice]
Nie do zaakceptowania jest zapis rozdziału 2 pkt III zagrożenia
zewnętrzne istniejące Lp. 3 (str. 34) „Zakaz lokowania zabudowy
kubaturowej w otulinie, na obszarach żerowiskowych zwierząt
bytujących w Parku”. Zakaz lokowania nowej zabudowy
kubaturowej w otulinie, na obszarach żerowiskowych zwierząt
bytujących w Parku może być możliwy jedynie pod warunkiem, że
zostaną one udokumentowane i zaznaczone na mapach, z
wyłączeniem obszarów, dla których obowiązujące miejscowe plany
dopuszczają nową zabudowę
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
pkt 2 – Nie zgadzamy się z treścią proponowany zapisu:
Dopuszczenie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych po dokładnej
analizie każdego przypadku – nie odrzucanie wniosków a priori.
Uzasadnienie: Każdą sprawę należy rozpatrzeć indywidualnie i nie
zakładać z góry na okres 20 lat (okres obowiązywania Planu
Ochrony OPN) negatywnego rozpatrzenia każdego wniosku,
zwłaszcza, że chodzi o przekształcenie na cele budowlane
(mieszkalne) i turystyczne, a równocześnie dopuszcza się np.
budowę nowych parkingów na terenie Parku.
pkt. 3 – Nie zgadzamy się z treścią proponowany zapisu: Zapis
należy doprecyzować: 1. określić miejsca żerowania na mapach,
stanowiących załącznik do Planu Ochrony OPN; 2. nie dotyczy
terenów Uzasadnienie: Projekt Planu Ochrony OPN nie zawiera
definicji obszarów żerowiskowych zwierząt. W związku z tym nie
można odnieść się do zapisu gdy nie jest jednoznacznie określony.
Miejsca żerowania zwierząt powinny być wskazane na mapach i
poddane opiniowaniu łącznie z częścią opisową projektu Planu
Ochrony OPN. Plan Ochrony OPN nie powinien działać wstecz t.j.

uwzględniono

Gospodarowanie na
terenach prywatnych jest
dopuszczalne na
warunkach określonych w
obowiązującym mpzp.

uwzględniono

Gospodarowanie na
terenach prywatnych jest
dopuszczalne na
warunkach określonych w
obowiązującym mpzp.
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powodować zmianę zapisów zawartych w obowiązujących
dokumentach planistycznych stanowiących prawo miejscowe i
uzgodnionych z OPN. Będzie to naruszenie prawa własności i
spowoduje roszczenia właścicieli nieruchomości o odszkodowania
za utratę wartości nieruchomości. Co z odszkodowaniem za
korzystanie z terenów będących własnością prywatną?
– Lp. 8 Presja
[Gmina Wielka Wieś]
turystyki; pkt 2 –
POPIERAMY ten zapis: I. Rozdziale 6, wskazano: listę zamkniętą
Popieranie rozwoju
dla miejsc, w których może być prowadzona działalność
alternatywnych usług gastronomiczna, handlowa i rolnicza.
turystycznych w
Są sprzeczne zapisy: nie popieramy zapis: II Rozdziale 2 pkt. III
centrach wsi w otulinie Lp. 3.2 zapisano: ,,2. Negatywne opiniowanie wniosków o zmianę
Parku, w tym:
przeznaczenia gruntów rolnych w otulinie na cele budowlane i
parkingów,
turystyczne.”
agroturystyki,
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
pensjonatów,
Zapis sprzeczny do zapisów w rozdziale 2 i 6:
gastronomii itp.
Rozdział 2 pkt III Lp. 3.2 o treści: „2. Negatywne opiniowanie
wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w otulinie na
cele budowlane i turystyczne...”
Rozdział 6 określa listę zamkniętą miejsc, w których może być
prowadzona działalność gospodarcza, handlowa i rolnicza.
Wyżej wymienione zapisy projektu Planu Ochrony Ojcowskiego
Parku Narodowego spowodują zahamowanie rozwoju Gminy na
okres 20 lat wprowadzając niewiadomą i chaos w zapisach, np.
„niedopuszczenie do zabudowy korytarzy ekologicznych oraz
kontrola ich funkcjonowania (rozdz. 2, pkt III Lp. 1.2)”. Nie ma
załącznika graficznego zasięgu korytarzy ekologicznych.
Właściciele działek, gmina, instytucje opiniujące, projektanci – nikt
nie będzie wiedział jakie decyzje podjąć. Gmina proceduje projekt
studium i tu już pojawiają się problemy: korytarzy jest za mało, albo
powinny przebiegać w innym miejscu, panuje całkowita dowolność
w identyfikacji i chociaż Gmina zdjęła rezerwę terenów na drogę
krajową szybkiego ruchu celem zwiększenia korytarzy
ekologicznych to i tak uzyskała odmowę uzgodnienia
projektowanego studium. Nie wyrażamy zgody na zaproponowane
zapisy.
IV. Zagrożenia
[Rada Powiatu]
zewnętrzne
Nie jest to konieczne, bo ograniczają to plany zagospodarowania.
potencjalne:
Nie można też wykluczyć wszelkich inwestycji drogowych w tzw.
– Lp. 1, pkt 1, 3 –
otulinie. Uzasadnienie: Tzw. otulina nie powinna być aż tak
Całkowita utrata
rozległa, jak wynika z tego projektu. Również dotyczy to korytarzy.
powiązań
Jeśli będą domy, muszą być i drogi
przyrodniczych
między obszarem
Parku a jego
otoczeniem; 1.

uwzględniono

1. Zapis dot. punktów
gastronomicznych
zostanie skorygowany
2. Zamianę gruntów
rolnych na budowlane
określi mpzp

Tytuł rozdziału 6
otrzymał brzmienie
”Miejsca, w których
jest prowadzona
działalność
gastronomiczna,
handlowa i rolnicza”

uwzględniono

1. Zapis dot. punktów
usługowych, w tym
gastronomicznych
dotyczy obiektów OPN, a
nie prywatnych.

zapis jak wyżej

2. Zamianę gruntów
rolnych na budowlane
określa mpzp gminy.
Korytarze ekologiczne w
strefie ochronnej OPN
nawiązują do ich sieci
woj. małopolskiego.

uwzględniono

Korytarze ekologiczne w
strefie ochronnej OPN
nawiązują do ich sieci
woj. małopolskiego.
Plan ochrony OPN –
zgodnie z obowiązującym
obecnie prawem – nie
zakłada korekt granicy
otuliny.

Punkt otrzymał
brzmienie: „– Lp. 1,
pkt 1, 3 – Całkowita
utrata powiązań
przyrodniczych
między obszarem
Parku a jego
otoczeniem; 1.
Utrzymanie drożności
korytarzy

Zapobieganie
powstawaniu
zabudowy w
korytarzach
ekologicznych. 3.
Wykluczenie
wszelkich inwestycji
drogowych w otulinie
Parku i na jej granicy,
mogących mieć
negatywny wpływ na
przyrodę Parku
[Rada Gminy Sułoszowa]
wnosi się o usunięcie niezgodnego z prawem zapisu pkt 3.
Wykluczenie wszelkich inwestycji drogowych w otulinie Parku i na
jej granicy jest niezgodne z prawem gdyż ingeruje w ustalenia
obowiązujących mpzp jak i wykracza terytorialnie poza granice
Parku i jego otuliny. Taki zapis wyklucza również postulowaną w
planie budowę obwodnicy OPN
[Rada Miejska w Skale]
pkt 3 – wykreślenie zapisu. Uzasadnienie: W mpzp który został
unieważniony w dniu 13.11.2012 roku Gmina miała w otulinie
zaplanowanych kilka dróg do realizacji

ekologicznych. 3.
Wykluczenie
wszelkich inwestycji
drogowych w otulinie
Parku i na jej granicy,
mogących mieć
negatywny wpływ na
przyrodę Parku, za
wyjątkiem obwodnicy
Sąspów-Pieskowa
Skała (przez
Bukowiec) oraz dróg
dojazdowych do
posesji.”
j.w.

uwzględniono

Wszelkie inwestycje, w
tym budowlane, drogowe i
in. mogą być realizowane
zgodnie z zapisami mpzp
gminy.

uwzględniono

Wszelkie inwestycje, w
j.w.
tym budowlane, drogowe i
in. mogą być realizowane
zgodnie z zapisami mpzp
gminy. Są respektowane
zapisy w uchylonym
planie zagospodarowania
gminy Skała.
Wszelkie inwestycje, w
j.w.
tym budowlane, drogowe i
in. mogą być realizowane
zgodnie z zapisami mpzp
gminy.

[Gmina Wielka Wieś]
uwzględniono
pkt 3 – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy go
uzupełnić: Nie można wykluczyć możliwości zwiększenia istniejącej
sieci dróg (podobne wykluczenie dróg na str. 127). Musi być
dopuszczana możliwość realizacji dojazdów dla potrzeb lokalnych.
Istniejące już tereny budowlane oraz tereny znajdujące się w
sąsiedztwie wymagają rozbudowy infrastruktury. W najbliższych
latach może okazać się potrzeba realizacji takich dróg. Istniejące
drogi mogą nie zapewnić dostępność komunikacyjną do
istniejących terenów budowlanych
[Rada Gminy Zielonki; Sołectwo Brzozówka; Sołectwo
uwzględniono
Trojanowice; Sołectwo Owczary; Sołectwo Grębynice]
Nie do przyjęcia jest zapis zawarty w rozdziale 2 pkt IV Lp. 1,3[...].
Lakoniczny zapis „wszelkich inwestycji drogowych.... jest zbyt
ogólnikowy i nie określa co znaczy negatywny wpływ na przyrodę
Parku, kto tej oceny dokonuje i wreszcie powodować może, że
każda inwestycja drogowa zostanie zablokowana, w tym także np.

Wszelkie inwestycje, w
j.w.
tym budowlane, drogowe i
in. mogą być realizowane
zgodnie z zapisami mpzp
gminy.
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remonty dróg
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
uwzględniono
pkt IV. Lp. 1.3 – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego
zapisu. Plan Ochrony musi dopuszczać możliwość realizacji dróg,
dojazdów do potrzeb lokalnych. Uzasadnienie: Istniejące tereny
budowlane, tereny zabudowane, a także tereny sąsiednie
wymagają rozbudowy infrastruktury. Zgodnie z ustawą o
gospodarce nieruchomościami, każda nowo wydzielona
geodezyjnie działka musi mieć zapewniony dojazd np. przez drogę
wewnętrzną lub służebną. Drogi te muszą mieć połączenie z
drogami publicznymi. Na przestrzeni 20 lat może wystąpić
potrzeba budowy nowych dróg, gdyż istniejąca sieć drogowa może
nie zapewnić dostępności komunikacyjnej istniejącym i nowym
terenom budowlanym. Zapis wymaga określenia rodzaju
inwestycji, które mogą mieć negatywny wpływ na przyrodę Parku.
Przedmiotowy zapis może spowodować także zakaz remontów
dróg (remont jest inwestycją).
Rozdział 5 –
[Rada Powiatu]
odrzucono
Działania ochronne:
pkt 1a – Sugeruje się rozważyć możliwość podejmowania
– Pkt 1 – obszary
określonych działań w sytuacjach, które będą wymagały takiej
ochrony ścisłej
interwencji. Uzasadnienie: Nie można przewidzieć rodzaju zdarzeń
a) zachowanie
losowych i klęsk żywiołowych. Rozważyć dopuszczenie pod
naturalnych procesów pewnymi warunkami takich działań
przyrodniczych,
[Gmina Wielka Wieś]
różnorodności
pkt 1a-b) – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis: Należy
biologicznej oraz
także reagować na inne klęski żywiołowe np. powodzie, które
naturalnych
stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt
(unikatowych)
d) eliminowanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w
walorów
szczególności skażenia powietrza, gleb, wód oraz zagrożeń
przyrodniczych
wewnętrznych wynikających z nadmiernej antropopresji i
poprzez całkowite i
zapobieganie jej negatywnym skutkom, zwłaszcza naporowi
trwałe zaniechanie
inwestycyjnemu w otulinie (intensyfikacja zabudowy blisko granic
działań w odniesieniu Parku, zmiana zagospodarowania i użytkowania gruntów rolnych
do tych ekosystemów, na cele nierolne, intensyfikacja dróg i infrastruktury w otulinie
Parku, prowadzące do przerywania korytarzy ekologicznych)
b) – nie
poprzez prowadzenie możliwie optymalnej polityki przestrzennej
podejmowanie
żadnych działań
[Rada Miejska w Skale]
odrzucono
interwencyjnych w
Dopuścić możliwość przekwalifikowywania działek rolnych na
odpowiedzi na klęski
budowlane oraz rozwój gminy w otulinie. Uzasadnienie: Inwestycje
żywiołowe, za
planowane w otulinie nie wywołują negatywnego wpływu na
wyjątkiem pożarów
przyrodę Parku
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
odrzucono
pkt IV. Lp. 1.3 – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego
zapisu. Trzeba także reagować na inne klęski żywiołowe jak np.
powódź, trąby powietrzne, które mogą zagrażać dla życia i zdrowia

Wszelkie inwestycje, w
j.w.
tym budowlane, drogowe i
in. mogą być realizowane
zgodnie z zapisami mpzp
gminy.

Ingerencja w strefy
ochrony ścisłej możliwa w
przypadku zagrożenia
szlaków turystycznych.
Są to tylko ekosystemy
leśne w zarządzie OPN
leżące poza terenami
powodziowymi.
Ingerencja jest możliwa w
przypadku zagrożeń dla
życia i mienia – zgodnie z
ustawą o ochronie
przyrody.
Eliminacja innych
zagrożeń potrzebna;
realizowana w miarę
możliwości.
Zamianę gruntów rolnych
na budowlane określa
mpzp gminy.
Ingerencja jest możliwa w
przypadku zagrożeń dla
życia i mienia – zgodnie z
ustawą o ochronie

ludzi oraz zwierząt
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– Pkt 1.2 – obszary
ochrony częściowej w ekosystemach
wodnych
5) eliminacja
odprowadzania
ścieków nie
oczyszczonych do
potoków

6) zapobieganie
eutrofizacji cieków
37

– Pkt 1.3 – obszary
ochrony krajobrazowej
4a) ochrona rzeźby
terenu...

przyrody.

[Rada Powiatu]
Wyjaśnić zapis pkt 5 w kontekście istniejących stawów rybnych,
oczyszczalni. Uzasadnienie: W nawiązaniu do definicji ścieków z
Prawa wodnego powodowałoby to pewne ograniczenia. Należy
rozważyć zmianę zapisu

Uwzględniono

Odprowadzanie
oczyszczonych ścieków
określa pozwolenie
wodno-prawne wydawane
z reguły na 10 lat.

[Magdalena Węgiel]
Zmienić zapis „eliminacja odprowadzania ścieków nie
oczyszczonych do potoków” w kontekście istniejących stawów
rybnych i odprowadzonej wody. Wody odprowadzane ze stawów
Pstrąg Ojcowski potwierdzone przeprowadzonymi badaniami i
bieżącym monitoringiem są wyższej jakości niż przed ujęciem do
stawów a wody odprowadzane ze stawów i np. dróg utwardzonych
są zgodnie z prawem wodnym ściekami.
[Rada Powiatu]
Eutrofizacja związana jest również ze spływem powierzchniowym z
pól jak i punktowym odprowadzaniem ścieków podczyszczonych.
Należy doprecyzować zapis

Uwzględniono

Odprowadzanie
oczyszczonych ścieków
określa pozwolenie
wodno-prawne wydawane
z reguły na 10 lat.

Uwzględniono

Budowa przydomowych
oczyszczalni

[Rada Powiatu]
Wyjaśnić ten zapis z punktu widzenia konieczności wykonania
grobli dla ochrony przeciwpowodziowej istniejących zabudowań
oraz możliwości zastosowania tylko takich rozwiązań (centrum
Ojcowa). Rozważyć dopuszczenie również takich rozwiązań
4e) wykluczenie wprowadzania zabudowy na działki dotąd nie
zabudowane (nie dotyczy urządzeń infrastruktury oraz obiektów
niezbędnych bezpośrednio celom Parku),
4g) nakaz dostosowania formy wszelkich nowych obiektów i
zmiany formy obiektów istniejących do tradycyjnych cech
regionalnych, tj, zgodnie z rozdz. 7, ust. 5 (Wytyczne dla formy
architektonicznej…)

Uwzględniono w
pkt. 4a

[Rada Miejska w Skale]
Dopuszczenie zabudowy na terenach o niskiej użyteczności (klasa

odrzucono

4a) Chodzi o ochronę
naturalnych procesów
przyrodniczych; nie
dotyczy ochrony
zabudowań przed
powodzią;
4e) zabudowa
dopuszczalna tylko na
wyznaczonych terenach
budowlanych określonych
w mpzp gmin.
4g) chodzi o nawiązanie
do tradycyjnych cech
regionalnych bez
wprowadzania obcych
wzorców budownictwa
Zamianę gruntów rolnych
na budowlane określa

Zmieniono brzmienie
punktu: „5) eliminacja
odprowadzania
ścieków nie
oczyszczonych do
potoków – za
wyjątkiem obiektów
posiadających
pozwolenie wodnoprawne”
j.w.

Zmieniono brzmienie
punktu: „6)
zapobieganie
eutrofizacji cieków
poprzez rozbudowę
kanalizacji i budowę
oczyszczalni ścieków”
Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
wyjaśniono w pozycji
27 niniejszej tabeli.
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– Pkt 2 – działania
ochronne wspólne –
tabela
– Lp. 2, Ochrona wód
powierzchniowych

IV i niższa). Uzasadnienie: Zapisy spowodują ograniczenie rozwoju
gminy Skała
[Gmina Wielka Wieś]
uwzględniono
pkt 4e) – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis, dotyczy
to wprawdzie terenu ochrony ścisłej, ale biorąc pod uwagę chęć
OPN poszerzenia tego terenu ścisłego- może okazać się, że w
przyszłości teren ochrony ścisłej obejmie tereny gminy Wielka
Wieś. Plan Ochrony OPN chce zamrozić przekształcanie nowych
terenów budowlanych a co za tym idzie rozwój gminy na co
najmniej 20 lat (tj. okres obowiązywania Planu Ochrony OPN)
pkt 4g) – Nie wyrażamy zgody na zaproponowany zapis - należy
go uzupełnić: g) nakaz dostosowania formy wszelkich nowych
obiektów i zmiany formy obiektów istniejących do tradycyjnych
cech regionalnych w zakresie tej części budynku dla którego
będzie prowadzone postępowanie rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy budynku po wejściu w życie Planu Ochrony OPN, tj,
zgodnie z rozdz. 7, ust. 5 (Wytyczne dla formy architektonicznej których nie znaleziono w planie ochrony OPN). Jeśli istniejące
budynki powstały zgodnie z przepisami prawa, nie można
wymagać od właściciela ponoszenia kosztów zmiany istniejących
budynków. Nakaz zmiany może dotyczyć jedynie tej części
budynku: - dla którego inwestor sam wystąpi do Starostwa o
zmianę bryły budynku - i to tylko w tym zakresie którego będzie
dotyczyło wystąpienie
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
uwzględniono
ppkt 4e) – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego zapisu.
Zapis dotyczy wprowadzenia terenu ochrony ścisłej. Nie wyrażamy
zgody na poszerzenie ochrony ścisłej na terenie gminy
Jerzmanowice-Przeginia.
ppkt 4g – Nie zgadzamy się z treścią proponowanego zapisu.
Zapis należy uzupełnić: tadycyjnych cech regionalnych w zakresie
tej części budynku dla którego będzie prowadzone postępowanie
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, po wejściu w życie Planu
Ochrony OPN... (wytyczne dla formy architektonicznej). Nie ma w
rozdz. 7. ust. 5 wytycznyc dla formy architektonicznej... Wytyczne
architektoniczne zawiera rozdz. 8. Uzasadnienie: Nie można
nakazać właścicielowi zmiany formy architektonicznej budynków
istniejących, które powstały zgodnie z przepisami prawa. Zmiana
może dotyczyć tylko budynku dla którego inwestor sam wystąpił do
Starostwa Powiatowego o przebudowę, rozbudowę, nadbudowę tj.
o zmianę bryły budynku
[Rada Gminy Sułoszowa]
uwzględniono
wprowadzono zakaz stosowania środków chemicznych do
zimowego utrzymania dróg. Na drogach wojewódzkich i
powiatowych zapis ten jest nie do przyjęcia, jest niezgodny z
obowiązującym prawem oraz wykracza poza ustalone w Uop

mpzp gminy.
Strefa ochrony ścisłej
(12% powierzchni OPN)
obejmuje tylko grunty
leśne będące w zarządzie
OPN.
Zamianę gruntów rolnych
na budowlane określa
mpzp gminy.
4g) chodzi o nawiązanie
do tradycyjnych cech
regionalnych bez
wprowadzania obcych
wzorców budownictwa.
Nie dotyczy obiektów już
istniejących.

Punkt otrzymuje
brzmienie: „g) nakaz
dostosowania formy
wszelkich nowych
obiektów i zmiany
formy obiektów
istniejących do
tradycyjnych cech
regionalnych w
zakresie tej części
budynku dla którego
będzie prowadzone
postępowanie
rozbudowy,
nadbudowy,
przebudowy budynku
po wejściu w życie
Planu Ochrony OPN”.
Zmieniono numerację
rozdziału 7 – ma być
8.

j.w.
Strefa ochrony ścisłej
(12% powierzchni OPN)
obejmuje tylko grunty
leśne będące w zarządzie
OPN.
4g) chodzi o nawiązanie
do tradycyjnych cech
regionalnych bez
wprowadzania obcych
wzorców budownictwa.
Nie dotyczy obiektów już
istniejących.

Propozycja zapisu:
„ograniczenie stosowania
środków chemicznych w
celu zimowego
utrzymania dróg,

Punkt otrzymał
brzmienie: „pkt 3
Zakaz stosowania
środków chemicznych
w celu zimowego

Parku i
uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej, pkt 3
Zakaz stosowania
środków chemicznych
w celu zimowego
utrzymania dróg
publicznych

– Lp. 3 –
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– Lp. 7 – Ochrona
pstrąga potokowego
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delegacje
[Gmina Wielka Wieś]
Zapis powinien ulec zmianie: Dopuścić stosowanie środków
zgodnie z normami obowiązującymi

uwzględniono

pkt 3 –Zapis wymaga zmiany: Dopuścić stosowanie środków
zgodnie z obowiązującymi normami w celu zimowego utrzymania
dróg publicznych

uwzględniono

[Rada Powiatu]
uwzględniono
Wyjaśnić zapis „zaniechanie poboru wody ze wszelkich źródeł
zasilających potoki Prądnik i Sąspówka” w kontekście istniejących
stawów rybnych, młynów, czy tartaków (brak spójności z dalszym
tekstem planu). Uzasadnienie: Należy rozważyć dopuszczenie
wszelkich istniejących punktów poboru w zakresie zwykłego i
szczególnego korzystania z wód
[Magdalena Węgiel]
uwzględniono
Wyjaśnić zapis „zaniechanie poboru[...]” w kontekście istniejących
stawów rybnych. Uzasadnienie: Brak spójności z dalszym tekstem
planu. Należy rozważyć dopuszczenie wszelkich istniejących
punktów poboru w zakresie zwykłego i szczególnego korzystania z
wód, zwłaszcza stawów rybnych w Ojcowie, które ten zapis
wyklucza a zważywszy na cel któremu te stawy miały służyć a były
realizowane przez gospodarstwo rybne OPN
[Rada Gminy Sułoszowa]
uwzględniono
wnosi się o wprowadzenie zapisów przewidujących
zagospodarowanie stawów w Pieskowej Skale. Obecny stan
stawów jest fatalny. Zapisy planu również pomijają ten „problem”
[Magdalena Węgiel]
[Zmienić zapis] Zachowawcza hodowla pstrąga w sztucznych
stawach w Ojcowie w ramach dzierżawy Pstrąg Ojcowski.[w
uwagach jako argumenty „za” wymienione jest wykorzystywanie
narybku z Ośrodka Zarybieniowego PZW Okręg Kraków, ten sam
którym zarybiany jest Prądnik – co ma gwarantować zachowanie

odrzucono

dopuścić stosowanie
środków zgodnie z
obowiązującymi normami”
Propozycja zapisu:
„ograniczenie stosowania
środków chemicznych w
celu zimowego
utrzymania dróg,
dopuścić stosowanie
środków zgodnie z
obowiązującymi normami”
Propozycja zapisu:
„ograniczenie stosowania
środków chemicznych w
celu zimowego
utrzymania dróg,
dopuścić stosowanie
środków zgodnie z
obowiązującymi normami”
Zakaz ujmowania źródeł
Prądnika i Sąspówki; nie
dotyczy poboru wód z
potoków dla stawów

utrzymania dróg
gminnych i lokalnych”
j.w.

j.w.

Zmieniono zapis i
uzupełniono „– za
wyjątkiem obiektów
posiadających
pozwolenie wodnoprawne”

Zakaz ujmowania źródeł
Prądnika i Sąspówki; nie
dotyczy poboru wód z
potoków dla stawów

j.w.

W punkcie 2 tabeli

Wprowadzono
dodatkowy punkt: „1.
Utrzymanie
istniejących stawów w
Dolinie Prądnika”

Zapis jest wystarczający.
Zachowawcza hodowla
pstrąga dotyczy stawów w
Ojcowie i w Pieskowej
Skale
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czystości gatunku]
– Lp. 16 – Ochrona
[Rada Gminy Sułoszowa]
obiektów zabytkowych wnosi się o dopisanie w kolumnie 3 willi Moniuszko w Pieskowej
Skale
– Pkt 4 – działania
ochronne na
obszarach ochrony
czynnej
4.3 – ekosystemy
wodne – tab. pkt 2 –
ochrona przed
powodzią budynków,
dróg, mostów i kładek
4.3 – ekosystemy
wodne – tab. pkt 3 –
ochrona koryt
potoków przed
degradacją. 1.
Faszynowanie
brzegów potoków lub
umacnianie
kamieniem
wapiennym w
uzasadnionych
przypadkach; 2.
Konserwacja
umocnień brzegów
rzek i młynówek
– Pkt 6 – Sposoby
eliminacji i
minimalizacji
zagrożeń dla przyrody
– tabela
– Lp. 4 – Napór
inwestycyjny,
urbanizacja,
penetracja
infrastrukturalna
przybliżająca
antropopresję do
granic Parku i
potęgująca „efekt
wyspy” oraz

[Rada Powiatu]
„Udrażnianie koryt rzek i młynówek” wyjaśnić zapis z punktu
widzenia konieczności zabezpieczenia infrastruktury drogowej.
Uzasadnienie: Projekt nie dopuszcza umocnienia skarp, regulacji i
odbudowy koryt. Należy rozważyć adaptowanie umocnień do
walorów krajobrazowych Parku

odrzucono

uwzględniono

Willa Moniuszko, która
spłonęła w 1973 r., po
przebudowie nie ma
wartości zabytkowej,
kwalifikuje się do rozbiórki
Proponowane działania
ochronne w korytach rzek
i młynówek uwzględniają
zabezpieczanie istniejącej
infrastruktury drogowej

[Rada Powiatu]
uwzględniono
Stosowalność materiałów do ochrony koryt przed degradacją przy
prędkościach rozmywalnych (plan nie dopuszcza umocnień
betonowych). Uzasadnienie: Prędkości rozmywalne powodują iż
zabezpieczenie koryt mogą wymagać innych materiałów, takich jak
kosze siatkowo-kamienne, płyty betonowe. Należy rozważyć
adaptowanie umocnień do walorów krajobrazowych Parku i
rozwiązań inżynierskich

Proponowane działania
ochronne w korytach rzek
i młynówek –
faszynowanie brzegów, a
w uzasadnionych
przypadkach umacnianie
kamieniem wapiennym.

[Rada Gminy Sułoszowa]
odrzucono
należy usunąć zapisy mówiące o dążeniu Parku do powiększania
swoich granic poprzez wykupy gruntów w otulinie Parku. Powyższe
zapisy są niezgodne z prawem które nie daje Dyrektorowi parku
delegacji do dokonywania zakupu gruntów poza terenem Parku

Dyrekcja Parku ma
prawo, w miarę
finansowych możliwości,
dokonywania wykupów w
drodze dobrowolnej
sprzedaży przez
właściciela,

Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
wyjaśniono w pozycji
27 niniejszej tabeli.

Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
wyjaśniono w pozycji
27 niniejszej tabeli.
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wynikające z tego
niekorzystne zmiany
zasobów przyrody,
kultury, krajobrazu i
środowiska; 1.
Dążenie do
powiększenia Parku
oraz wykup gruntów w
otulinie (m.in. Skała
Kocica, Wzgórze
Parnas, dawny
kamieniołom w Skale,
fragmenty Woli
Kalinowskiej,
przygraniczne obszary
wzdłuż wschodniej
granicy Parku, tj.
przysiółki Skały,
Smardzowic i Maszyc,
Duże Skały w
Czajowicach z
otoczeniem)
– Pkt 7.2. Powołanie
parków kulturowych
wewnątrz Parku, a
także wprowadzenie
ustaleń ochrony w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego i
decyzjach o
warunkach zabudowy
w obszarze Parku i
jego otuliny
– Pkt 9. Lokalizacja
miejsc i obiektów
infrastruktury
turystycznej i
edukacyjnej – tabela

[Rada Gminy Sułoszowa]
należy usunąć zapis mówiący o dostosowaniu mpzp do ustaleń
Planu Ochrony OPN gdyż jest to niezgodne z prawem; należy
usunąć wykraczające poza delegację ustawową zapisy
nakładające obowiązki na osoby trzecie w zakresie
gospodarowania terenem

uwzględniono

[Rada Gminy Sułoszowa]
odrzucono
pominięto szereg obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
na terenie gminy Sułoszowa. Należy uzupełnić wykaz
[Magdalena Węgiel]
uwzględniono
[uzupełnić zapis] Staw Beta. Uzasadnienie: Ajencja – dzierżawca
Pstrąg Ojcowski. Działalność hodowlana pstrąga potokowego na
stawach w Ojcowie jest ściśle połączona z działalnością
edukacyjną na stawie Beta. Oprócz ekstensywnej i etycznej
hodowli pstrągów promujemy również zdrowy styl życia związany z
naturą i przyrodą a także edukujemy z zakresu świadomości
ekologicznej. Zapoznajemy klientów z procesem rozwoju pstrąga,

Zapis usunięto

Zapis dotyczy tylko miejsc
będących w zarządzie
OPN (pomija własność
inną)
W pkt. 9 jest wymieniony Uzupełniono zapis.
staw Beta
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– Pkt 9.1. Bieżąca
konserwacja
istniejących szlaków i
obiektów służących
udostępnianiu Parku
do zwiedzania –
tabela
– Pkt 10. Opis
sposobów czynnej
ochrony gatunków
roślin i zwierząt –
tabela

historia stawów w Ojcowie oraz życiem biologicznym nad wodą.
Stworzyliśmy bezpłatne miejsca do odpoczynku i edukacji (mon.
ścieżka edukacyjna). Stawy w Ojcowie Pstrąg Ojcowski stanowią
jedną całość: hodowla, gastronomia, edukacja i informacja
turystyczna, są już miejscem kojarzonym właśnie z taką funkcją i
min. w ten sposób przyczyniają się do promocji OPN realizowania
edukacji, ochrona środowiska naturalnego
[Rada Gminy Sułoszowa]
należy skorygować dane dotyczące długości szlaków
komunikacyjnych, szlaków rowerowych oraz szlaków pieszych

uwzględniono

[Rada Gminy Sułoszowa]
uwzględniono
w pkt 3 jest zapis o dążeniu do eliminacji ruchu tranzytowego z dna
doliny. Pominięto stwierdzenie w jaki sposób Park przyczyni się do
rozwiązania sugerowanego problemu. Wszak wcześniej wpisano
zakaz budowy nowych dróg w otulinie i jej granicach.
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Rozdział 6 – Miejsca,
w których może być
prowadzona
działalność
gastronomiczna,
handlowa i rolnicza

[Rada Gminy Sułoszowa]
Na str. 120 zostały enumeratywnie wymienione miejsca gdzie
może być prowadzona działalność handlowa na terenie Parku.
Powyższe zapisy naruszają normy konstytucyjne oraz prawne.
Literalne wymienienie miejsc prowadzenia działalności
gospodarczej w swego rodzaju sposób nagradza jednych a karze
drugich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Parku.
Niezależnie od powyższego pominięto budynek starej kotłowni w
Pieskowej Skale.
[Rada Gminy Sułoszowa]
Na str. 120 w pkt. 2 bezprawnie wprowadzono zapisy dotyczące
miejsc i sposobu produkcji rolnej. Powyższe zapisy wykraczają
poza delegacje Uop oraz dotyczą osób trzecich nie przewidując
rekompensat.
[Gmina Wielka Wieś]
Czy to jest lista zamknięta dla "Miejsc, w których może być

uwzględniono

W pkt. 9.1 podano
długość tych szlaków (w
km)

Zapis mówi o dążeniu do
eliminacji ruchu
tranzytowego z dna doliny
Prądnika.

Skorygowano zapis w
poz. 34 niniejszej
tabeli: „3. Wykluczenie
wszelkich inwestycji
drogowych w otulinie
Parku i na jej granicy,
mogących mieć
negatywny wpływ na
przyrodę Parku, za
wyjątkiem obwodnicy
Sąspów-Pieskowa
Skała (przez
Bukowiec) oraz dróg
dojazdowych do
posesji.”
Wykaz miejsc
Tytuł rozdziału 6
przeznaczonych do
otrzymał brzmienie
działalności handlowej
”Miejsca, w których
będzie dotyczył wyłącznie jest prowadzona
terenu OPN oraz
działalność
obiektów w zarządzie
gastronomiczna,
OPN
handlowa i rolnicza”

uwzględniono

Są to propozycje zaleceń
dot. działalności rolniczej

j.w.

uwzględniono

Wykaz miejsc
przeznaczonych do

j.w.
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Rozdz. 6, pkt 2.
Wykaz miejsc, w
których może być
prowadzona
działalność rolnicza
Rozdział 7 – Obszary
i miejsca
udostępniane dla
celów naukowych,
edukacyjnych,
turystycznych,
rekreacyjnych oraz
sposoby ich
udostępniania:
– Pkt III. Obszary i
miejsca udostępniane
dla celów
turystycznych i
rekreacyjnych, pkt 23

prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa i rolnicza" i
jakiego terenu dotyczy czy tylko w granicy OPN to należałoby
rozważyć dopuszczenie innych punktów związanych z w/w
działalnością. Jeśli dotyczy ta lista także otuliny OPN to absolutnie
nie wyrażamy zgody na przyjęcie tej listy. Czy tu nie ma
sprzecznych zapisów w związku z zapisem w Rozdziale 2, pkt III
Lp. 8.2 uwaga 27 który to zapis gmina popiera.
[Gmina Jerzmanowice-Przeginia]
uwzględniono
Zapis wymaga wyjaśnień: Jakiego terenu dotyczą te miejsca, czy
tylko granicy OPN, czy też otuliny OPN. Jeśli dotyczy otuliny OPN
to nie zgadzamy się na przyjęcie tej listy. Czy lista jest zamknięta?
Uzasadnienie: Naszym zdaniem występuje sprzeczność zapisów –
z rodziałem 2 pkt III Lp. 8. Ponadto zapis ten ogranicza prawo
własności i promuje istniejące działalności.
[Magdalena Węgiel]
uwzględniono
[Zmienić zapis w pkt 1.1 ... w obiektach stanowiących własność
Parku] h) pstrągarnia Pstrąg Ojcowski w Ojcowie[w pkt 1.2 –
Obiekty prywatne...] Pstrąg Ojcowski Ojców 48[w pkt 2.1] hodowla
pstrąga stawy rybne Pstrąg Ojcowski[w uwagach jako argumenty
„za” wymienione produkty oferowane przez tę placówkę
gastronomiczną, certyfikaty, opinie, etc.]
[Magdalena Węgiel]
uwzględniono
Należałoby dopisać: Stawy w Ojcowie dzierżawca Pstrąg Ojcowski.
Uzasadnienie: Hodowla ryb jest działalnością rolniczą

działalności handlowej
będzie dotyczył wyłącznie
terenu OPN oraz
obiektów w zarządzie
OPN

[Magdalena Węgiel]
Rozszerzyć nazwę: Staw „Beta” Pstrąg Ojcowski w Ojcowie [w
uwagach jako argumenty „za” wymieniono przystosowanie do
celów edukacyjnych w ramach środków własnych i dofinansowania
unijnego]

Staw Beta może służyć
na obiekt edukacyjny w
zakresie hodowli pstrąga

uwzględniono

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Stawy są
uwzględnione w
wykazie w poz. 1.1 h
– zmieniono zapis na
– „hodowla pstrąga
potokowego w
Ojcowie”

