PROTOKÓŁ
z konferencji 1 dotyczącej projektu planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego, które odbyło się w dniu 16 września 2014 roku w siedzibie Krameko sp. z
o.o.
Celem spotkania było poinformowanie zainteresowanych instytucji (właściwe terytorialnie
Gminy, Nadleśnictwo) o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony
dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, a także przedstawienie informacji dotyczących
prac wykonywanych i planowanych do wykonania na potrzeby ww zadania.
Przebieg spotkania:
1. Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Kołodziej (przedstawiciel Krameko sp. z o.o. Wykonawcy projektu planu), przybliżeniem profilu firmy Krameko. Omówiono
program i porządek spotkania.
2. Głos zabrał Pan Jerzy Zawardka (Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego oraz Sporządzający projekt planu ochrony dla
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego). Poprosił o zaangażowanie samorządów
lokalnych w tworzenie planu ochrony (poprzez sugestie i uwagi). Pan Dyrektor
poinformował także gminy o kompatybilności powstającego planu ochrony z planem
zagospodarowania przestrzennego.
3. Pani Anna Maria Ociepa, przedstawicielka Wykonawcy planu ochrony przedstawiła
podstawowe informacje dotyczące formy ochrony przyrody jaką jest park
krajobrazowy, w tym o możliwych do wprowadzenia zakazach. Przedstawiono także
podstawy prawne tworzenia planu ochrony parku krajobrazowego oraz informacje
na temat zakresu prac koniecznych do wykonania planu. Przybliżono również
charakterystykę obszaru Natura 2000 położonego w granicach Tenczyńskiego
Parku Krajobrazowego (tj. Dolina Sanki).
•

Podczas wymieniania przez Annę Marię Ociepę możliwych do wprowadzenia
zakazów, Pan Dyrektor zapewnił obecnych na spotkaniu przedstawicieli gmin,
że powstający plan ochrony będzie starał się dostosować zakazy do realiów
obszaru na jakim znajduje się Tenczyński Park Krajobrazowy.

4. Pani Elżbieta Krochmal – Wąsik zaprezentowała rolę gmin w procesie
planistycznym, oraz uwarunkowania społeczne i gospodarcze wraz z polityką
przestrzenną - prezentacja metodyki prac. Skierowano prośbę do gmin o aktywny
udział w kolejnych spotkaniach, dotyczących planowania przestrzennego.
5. Pani Anna Maria Ociepa zaprezentowała informacje na temat szaty roślinnej
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.
•

Pani Monika Kozieł (RDOŚ Kraków), zapytała czy była przeprowadzona
inwentaryzacja uroczyska w Rząsce z fiołkiem bagiennym.

•

Anna Maria Ociepa poinformowała o nadal trwających pracach
inwentaryzacyjnych i przybliżyła charakterystykę gatunku fiołka bagiennego.

•

Pani Agnieszka Tarnowska (Urząd Gminy Zabierzów), potwierdziła
występowanie gatunku fiołka bagiennego na obszarze uroczyska w Rząsce.

•

Podczas omawiania obszaru Natura 2000 – Dolina Sanki, Pani Mariola Mroczka
(RDOŚ Kraków), zapewniła udostępnić raport oddziaływania na środowisko,

dotyczący niniejszego obszaru.
6. Pani Karolina Wieczorek (Krameko sp. z o.o.) przybliżyła tematykę związaną z
fauną Tenczynskiego Parku Krajobrazowego.
•

Pan Jerzy Zawartka zapytał o źródło danych dotyczące lęgowości niektórych
ptaków (żuraw i trzmielojad) na obszarze parku.

•

Pani Karolina Wieczorek wyjaśniła pochodzenie danych i zapewniła, że spis
danych i ich pochodzenia, będzie zawarty w dokumentacji.

7. Pani Agnieszka Dubiel (Krameko sp. z o.o.) zaprezentowała zagadnienia związane
z ochroną krajobrazu Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (metodyka prac,wyniki
wstępne).
•

Pan Maciej Zieliński (Urząd Gminy Krzeszowice), zapytał, czy podczas
szacowania walorów krajobrazowych brano pod uwagę planowaną budowę
drogi pomiędzy Zatorem i Olkuszem.

•

Pani Agnieszka Dubiel zapewniła, że planowana inwestycja
uwzględniona w projekcie planu ochrony krajobrazu parku.

zostanie

8. Pani Ilona Fiołek (Krameko sp. z o.o.) zaprezentowała metodykę oraz wyniki
wstępne inwentaryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego.
9. Pan Ryszard Krynicki (Prezes Krameko sp. z o.o.). Zapewnił, że jego firma kładzie
duży nacisk na prace przygotowawcze do stworzenia planu ochrony. Pan Prezes
ponowił prośbę do gmin dotyczącą współpracy i udostępniania danych niezbędnych
do stworzenia planu ochrony.
10. Pan Marcin Kołodziej zwrócił się z prośbą do Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa
Chrzanów o przekazanie warstwy leśnej mapy numerycznej.
Na tym spotkanie zakończono.
Sporządził:
Katarzyna Zembaczyńska – KRAMEKO sp. z o.o.

