PROTOKÓŁ
z konferencji 1 dotyczącej projektu planu ochrony dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
oraz projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, które odbyło się w dniu 9 września
2014 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małoposkiego w
Polichtach.
Celem spotkania było poinformowanie zainteresowanych instytucji (właściwe terytorialnie Gminy,
Nadleśnictwo, RDOŚ) o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony dla CiężkowickoRożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, a także przedstawienie
informacji dotyczących prac wykonywanych i planowanych do wykonania na potrzeby ww zadania.
Przebieg spotkania.
1. Spotkanie otworzył Pan Jerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego oraz Sporządzający projekty planów ochrony dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku
Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
2. Wystąpienie Pana Marcina Kołodzieja, przedstawiciela Krameko sp. z o.o. - Wykonawcy projektu
planu. Omówiono program i porządek spotkania.
3. Pan Marek Karaś (przedstawiciel Wykonawcy projektu planu) przybliżył profil firmy Krameko sp.
z o.o.
4. Pani Anna Maria Ociepa, przedstawicielka Wykonawcy planu ochrony omówiła 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.
Poinformowano również zainteresowanych, iż dodatkowo wykonywane będą plany zadań
ochronnych dla dwóch obszarów Natura 2000 położonych w granicach Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki (tj. Ostoja w Paśmie Brzanki oraz Liwocz).
5. Przedstawicielka Gminy Ryglice, Pani Józefa Małecka zapytała pytanie, jak będzie wyglądał udział
społeczeństwa w procesie tworzenia planów ochrony i wyraziła obawę, iż wprowadzenie
dodatkowych zakazów spowoduje niezadowolenie społeczeństwa.
•

Pani Anna Maria Ociepa wyjaśniła, że ostoja w Pasmie Brzanki leży na gruntach Lasów
Państwowych (Nadleśnictwo Gromnik), w związku z czym ewentualne zakazy wynikające
z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 nie będą mieć wpływu na mieszkańców.

•

Pan Jerzy Zawartka zapewnia, iż projekt planu ochrony nie będzie zawierał żadnych
dodatkowych zakazów, a wszelkie zakazy znajdują się jak na razie tylko i wyłącznie
w rozporządzeniu wojewody, które zostanie zmienione na chwałę sejmiku. Projekt uchwały
sejmiku (w części dotyczącej zakazów) będzie konsultowany zarówno z Gminami, jak
i RDOŚ.

6. Pani Józefa Małecka (Gmina Ryglice) poruszyła problematyczny temat zakazu wycinki drzew.
•

Pani Joanna Rachwał (RDOŚ Kraków, oddział w Tarnowie) wyjaśniła, że to nie jest
bezwzględny zakaz likwidacji wszystkich drzew (są odstępstwa od tego zakazu) i dotyczy
przede wszystkim zadrzewień, które mają charakter przydrożny, śródpolny czy nadwodny.

•

Do tematu ustosunkował się także Pan Jerzy Zawartka.

7. Pan Marek Zwolennik z Urzędu Gminy w Ciężkowicach poprosił o wyjaśnienie znaczenia ustaleń
wynikających z planu ochrony parku krajobrazowego dla Gmin.
•

Pani Elżbieta Krochmal-Wąsik (Krameko sp. z o.o.) wyjaśniła, że te zapisy będą jedynie
propozycjami, które będą obowiązywały dopiero wtedy, gdy zostaną wprowadzone do
planów i studiów.

8. Pani Małgorzata Zygmunt (Krameko sp. z o.o.) zaprezentowała metodykę prac dotyczących tematu
uwarunkowań społecznych i gospodarczych wraz z polityką przestrzenną. Wyjaśniono także jaką
rolę pełnić będą gminy w procesie planistycznym.
9. Pan Marek Karaś zwrócił się do gmin z prośbą o podanie informacji na temat przedsięwzięć
mogących zawsze i potencjalnie oddziaływać na środowisko.
10. Pani Anna Maria Ociepa zaprezentowała informacje na temat szaty roślinnej Ciężkowicko-

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
11. Pani Katarzyna Zembaczyńska (Krameko sp. z o.o.) przybliżyła tematykę związaną z fauną
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
12. Pani Agnieszka Dubiel (Krameko sp. z o.o.) zaprezentowała zagadnienia związane z ochroną
krajobrazu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki (metodyka prac,wyniki wstępne).
13. Padło pytanie czy Wykonawca ma z góry określoną liczbę punktów widokowych.
•

Pani Agnieszka Dubiel (Krameko sp. z o.o.) odpowiedziała, że nie mamy określonej liczby
punktów i wyjaśniła, iż przy opracowaniu punktów widokowych korzystano między innymi
z dokumentów planistycznych, map turystycznych i przewodników, jednak największy udział
przy ich wyznaczaniu będzie mieć inwentaryzacja prowadzona w terenie.

14. Pani Ilona Fiołek (Krameko sp. z o.o.) zaprezentowała metodykę oraz wyniki wstępne inwentaryzacji
zasobów dziedzictwa kulturowego.
15. Pan Marek Karaś krótko podsumował spotkanie i wyraził nadzieję na dobrą współpracę
z poszczególnymi instytucjami.
16. Padło pytanie czy opracowania naukowo przyrodnicze, z których korzystano będą udostępniane
gminom.
•

Pani Patrycja Łabuz-Walczak wyjaśniła, że wszelkie materiały będące własnością ZPKWM
będą udostępniane na prośbę samorządów lokalnych.

Na tym spotkanie zakończono.
Sporządził:
Marcin Kołodziej – KRAMEKO sp. z o.o.
Karolina Wieczorek – KRAMEKO sp. z o.o.

