
Uwagi do projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

1. W części dokumentu projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego 
- „§ 7. Określa się następujące działania z zakresu ochrony szaty roślinnej”, w punkcie 
2  dotyczącym przeprowadzenia  akcji  szkoleniowej,  jako podmiot   odpowiedzialny 
została wpisana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Proszę 
o usunięcie  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa (ARiMR) jako 
podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie tego zadania. Zadania ARiMR zostały 
szczegółowo  określone.  Jedno  z  głównych  to  wspieranie  rozwoju  rolnictwa  
i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do  pełnienia roli 
akredytowanej  agencji  płatniczej.  Zajmuje  się  wdrażaniem  instrumentów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej  oraz udziela pomocy ze środków 
krajowych. Powyższe dotyczy wszystkich punktów w dokumencie, gdzie ARiMR ma 
być  odpowiedzialny  za  wykonywanie  zadań  niezgodnych  z  jej  statusem  z  jakim 
została powołana. Strona 24.

2. W części dokumentu projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego 
-  „§  8.  Określa  się  następujące  działania  z  zakresu  ochrony  fauny:”  w  punkcie  
1  dotyczącym  „Przywrócenie  lub  utrzymanie  ekstensywnej  gospodarki 
polegającej…”,  jako  podmiot   odpowiedzialny  została  wpisana  Agencja 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  (ARiMR).  Proszę  o  usunięcie  Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  (ARiMR)  jako  podmiotu 
odpowiedzialnego  za  wykonanie  tego  zadania. Zadania  ARiMR  zostały 
szczegółowo  określone.  Jedno  z  głównych  to   wspieranie  rozwoju  rolnictwa  
i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli 
akredytowanej  agencji  płatniczej.  Zajmuje  się  wdrażaniem  instrumentów 
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej  oraz udziela pomocy ze środków 
krajowych. Powyższe dotyczy wszystkich punktów w dokumencie, gdzie ARiMR ma 
być  odpowiedzialny  za  wykonywanie  zadań  niezgodnych  z  jej  statusem  z  jakim 
została powołana. Strona 27.

3. W części dokumentu projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego 
- „§ 7. Określa się następujące działania z zakresu ochrony szaty roślinnej”, w punkcie 
2,  dotyczącym  sposobu  użytkowania  użytków  zielonych  -  brak  podziału  na 
działania  obligatoryjne  i  fakultatywne  w obrębie  gospodarstwa rolnego.   Tak 
sformułowany  zapis  najprawdopodobniej  uniemożliwi  korzystanie  przez 
właścicieli  tych  użytków  bądź  dzierżawców  z  płatności  rolnośrodowiskowo-
klimatycznych.

4. Proszę o dostosowanie zapisów (działań – sposobu użytkowania użytków zielonych) 
do obowiązujących ram prawnych przyjętych w rozporządzeniu ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2015 r.  w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach 
działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.



5. W związku z możliwym realizowaniem już na omawianym obszarze przez rolników 
innych  pakietów/wariantów  w ramach  „Programów rolnośrodowiskowych”  PROW 
2007-2013  z  godnie  z  wymogami  obwiązującymi  w  rozporządzeniu  Ministra 
Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  13  marca  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program 
rolnośrodowiskowy”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2007–2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 361, z późn. zm.)., proszę o dodanie zapisu „Dla 
gospodarstw  rolnych,  które  w  momencie  wejścia  w  życie  planu  ochrony,  które 
realizują  inne  pakiety/warianty  w  ramach  płatności  rolnośrodowiskowych  PROW 
2007-2013  uzyskiwanych   z   ARiMR,  działanie  (sposób  użytkowania  użytków 
zielonych) zacznie obowiązywać od momentu zakończenie trwania tych zobowiązań.”


