PROTOKÓŁ
z konferencji nr 2 w sprawie prac nad sporządzaniem projektu planu ochrony
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z zakresem PZO dla obszaru Natura 2000
Dolina Sanki PLH120059, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2015 roku w siedzibie
Krameko sp. z o.o.
Celem spotkania było poinformowanie zainteresowanych instytucji (właściwe terytorialne
Gminy, Nadleśnictwo) o przebiegu prac nad sporządzaniem projektu planu ochrony dla
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.
Przebieg spotkania:
1. Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Kołodziej (przedstawiciel Krameko sp. z o.o. wykonawcy projektu planu). Omówiono program i porządek spotkania.
2. Pan Piotr Dmytrowski zaprezentował informacje dotyczące ochrony środowiska
abiotycznego (metodyka pracy, wyniki inwentaryzacji oraz waloryzacji obiektów,
wskazanie zagrożenia oraz wstępne propozycje działań ochronnych).
3. Pani Anna Maria Ociepa (Krameko sp. z o.o.) przedstawiła informacje dotyczące
ochrony szaty roślinnej. Przedstawiła wyniki inwentaryzacji oraz waloryzację fauny
wraz z zagrożeniami i proponowanymi wstępnymi zadaniami ochronnymi.
•

•

•

Pan Piotr Sułek (ZPKWM) wypowiedział się na temat użytku ekologicznego
w Rząsce oraz wspomniał o utrudnionej współpracy z właścicielami tego
terenu.
Pani Agnieszka Tarnowska (UG Zabierzów) potwierdziła ciężka współpracę
z właścicielami terenów. Wspomina również, że zniesienie użytku nastąpiło
na skutek działań właścicieli, którzy planują w tym miejscu zabudowę.
Podsumowując kwestie użytku ekologicznego w Rząsce stwierdzono, że
sprawę należy monitorować.
Pan Piotr Sułek (ZPKWM) wypowiedział się na temat Stawu Wrońskiego,
który zlokalizowany jest poza terenami Lasów Państwowych. Wnioskuje aby
znajdował się w granicach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

4. Pani Aleksandra Graboś (Krameko sp. z o.o.) zaprezentowała informację dotyczące
ochrony fauny. Podsumowała inwentaryzację i waloryzację fauny, wskazała
zagrożenia oraz wstępną koncepcję ochrony. Przedstawiła również plan zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 w Dolinie Sanki.
•

•

Pan Paweł Byrtek (Nadleśnictwo Chrzanów) wnioskuje o nie umieszczanie
w tekście planu zapisu na temat 5% martwego drewna. Odwołuje się również
do wymienionych przez Panią Aleksandrę zagrożeń. Stwierdza że utrudniona
migracja nie może ograniczyć się wyłącznie do ryb oraz podkreśla
negatywne oddziaływanie autostrady i jej wpływ na korytarze ekologiczne.
Pojazdy krosowe wymienione jako zagrożenie, są zagrożeniem realnym nie
tylko dla zwierząt ale i dla ludzi. Wspomina również o kolejnej barierze
ekologicznej jaką będzie planowana obwodnica Zabierzowa.
Pan Piotr Wawrzyk (RDOŚ) stwierdza, że istniejące korytarze ekologiczne są
w tym momencie znacznie ograniczone i należy mówić o możliwych
rozwiązaniach miejsc dysfunkcyjnych. Stwierdza, że grodzenie terenów jest
złym pomysłem.
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Pan Piotr Szczurek (Krameko sp. z o.o.) wspomina, że od momentu wejścia
w życie nowych przepisów (11.09.2015) nastąpi zmiana w sprawie grodzenia
działek, dzięki czemu gmina będzie mogła wprowadzić pewne regulacje.
Pan Piotr Sułek (ZPKWM) proponuje utworzenie przejść dla zwierząt na
autostradzie.
Pan Paweł Byrtek (Nadleśnictwo Chrzanów) wspomniał o odbytych
konsultacjach co do lokalizacji przejść dla zwierząt przy innych projektach
związanych z autostradą, które następnie nie są realizowane.
Pan Piotr Sułek wspomniał, że warto zawrzeć w planie ochrony
proponowane lokalizacje przejść dla zwierząt. Należy również wziąć pod
uwagę miejsca w MPZP z dopuszczoną zabudową, być może będzie
możliwe wprowadzenie zmian, aby nie kolidowało to z przebiegiem korytarzy
ekologicznych. Pan Piotr zwraca uwagę na kwestię planowanej drogi Zator –
Zabierzów, aby przyjrzeć się wariantom przebiegu tej inwestycji.
Pani Anna Maria Ociepa wspomniała o niedrożnych przejściach pod
autostradą A4 na terenie Parku, które utrudniają migrację zwierząt.
Nawiązuje również do wspomnianego przez pana Pawła Byrtka zapisie na
temat 5% martwego drewna. Zapewniła, że jest to zapis wypracowany w
porozumieniu z Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz
jest akceptowany m.in. przez Nadleśnictwo Gromnik oraz Kołaczyce.
Pan Marcin Kołodziej (Krameko sp. z o.o.) wspomina, że zapisy na temat
„odpowiedniej ilości” usuwanego martwego drewna w innych opracowaniach
są nieprecyzyjne.
Pan Piotr Sułek zaznacza, że w innych Parkach (Rudniański Park
Krajobrazowy,
Popradzki
Park
Krajobrazowy,
Dłubniański
Park
Krajobrazowy) zapis na temat 5% martwego drewna istnieje i został
zaakceptowany. W przypadku omawianego planu jest to kwestia do dyskusji.
Pan Piotr Wawrzyk (RDOŚ) pyta czy na terenie Parku występują gatunki
obce i inwazyjne oraz czy występują inne gatunki raków, poza wymienionymi
w inwentaryzacji.
Pani Aleksandra Graboś stwierdza, że w czasie inwentaryzacji nie stwierdziła
występowania gatunków inwazyjnych oraz obcych. Nie stwierdziła również
obecności innych gatunków raków.
Pani Maria Palka (UM Alwernia) zapytała o wycinkę drzew na terenie TPK
oraz wydawanie decyzji na wycinkę.
Pani Anna Maria Ociepa zapewnia, że tworzony plan ochrony nie może
zabronić wycinki drzew.
Pan Piotr Dmytrowski wspomina, że zakaz wycinki drzew nie jest związany
z planem ochrony.
Pani Anita Kosiniak - ... (UM Chrzanów) zapytała co znaczy stwierdzenie
„śródpolne” oraz jak należy postępować z nieużytkowanymi działkami chcąc
przywrócić im działalność rolną.
Pan Piotr Sułek wyjaśnia znaczenie zadrzewienia śródpolnego oraz
wspomina, że można zwrócić się do RDOŚ lub ZPKWM o opinie na ten
temat.
Pan Piotr Wawrzyk wyjaśnia, że w sytuacji nieużytkowania gruntów,
zadrzewienie na nim nadal określane jest jako śródpolne.

5. Pani Agnieszka Dubiel (Krameko sp. z o.o.) zaprezentowała informację dotyczące
ochrony krajobrazu. Przedstawiła wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji,
stwierdzone zagrożenia oraz wstępne zadania ochronne. Zaprezentowała również

przykłady miejsc konfliktowych.
•

Pan Piotr Dmytrowski wspomniał o bardzo złym stanie ciągu
przebiegającego w pobliżu fortu w Mydlnikach. Zaznaczył że być może warto
byłoby go odtworzyć.

6. Pan Piotr Rochowski (Krameko sp. z o.o.) zaprezentował wyniki inwentaryzacji oraz
waloryzacji obiektów kultury na terenie TPK. Przedstawił również występujące
zagrożenia oraz wstępne propozycje ochrony obiektów.
•

Pan Piotr Dmytrowski wspomniał o planach zagospodarowania Fortu
Mydlniki jako muzeum harcerstwa.

Na tym spotkanie zakończono.
Sporządziła:
Ilona Fiołek – Krameko sp. z o.o.

