PARK KRAJOBRAZOWY
FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne

wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju
(Art. 16. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.

U. 2016 r. poz. 2134 z pozn. zm);
„Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach
parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu”
Art 16.1 pkt. 6

1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr
42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i
nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od
linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od
krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych.
Art. 19
6a. Sejmik województwa ustanawia, w drodze uchwały, plan ochrony dla
parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu
planu albo odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z
celami ochrony przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to
z potrzeb ochrony przyrody.
6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Art. 20.
1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku
krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.
5. Plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku
krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny
uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym
mowa w art. 28, albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym
mowa w art. 29.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się względem planów ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego pokrywających się w całości lub w
części z obszarem Natura 2000, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych,
o którym mowa w art. 28, albo plan ochrony, o którym mowa w art. 29, obejmujące
obszar parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.

Podstawy prawne sporządzania Planu Ochrony:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1405);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w
sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w
tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody
(Dz. U. 2005 r. Nr 94 poz. 794);
- Akty powołujące poszczególne Parki Krajobrazowe

- Umowa z dnia 8 grudnia 2016 zawarta w Krakowie pomiędzy
Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego i firmą „KRAMEKO” Sp. z o.o. na świadczenie
usługi w zakresie przygotowania trzech projektów planów
ochrony oddzielnie dla trzech parków krajobrazowych:
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd

Procedura ustanawiania Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego
1. Sporządzenie dokumentacji koniecznej
do
przygotowania
Projektu
Planu
Ochrony.
2. Opracowanie syntezy Projektu Planu
Ochrony (zawierającej m.in. cele,
zagrożenia, działania ochronne oraz
zapisy
do
dokumentów
prawa
miejscowego)
3. Opracowanie projektu Planu Ochrony
wraz z załącznikami
4a. Uzgodnienie projektu PO przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
4b. Zaopiniowanie projektu PO przez
Wojewódzki
Urząd
Ochrony
Zabytków
4c. Wyłożenie projektu PO do
konsultacji publicznych
5. Ewentualne korekta PO w związku z
uwagami wniesionych przez Strony.
6.

Złożenie projektu PO na Sejmik
Województwa
Małopolskiego
(po
uzgodnieniu z RDOŚ i uzyskaniu opinii z
WUOZ)

Prowadzenie konsultacji społecznych w trakcie
prowadzenia prac nad projektem PO (zgodnie
z zapisami Ustawyz dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...)

Uzgodnienie treści projektu PO wraz z zakresem
PZO dla Obszarów N2000 położonych w granicach
Parków, a nie posiadających jeszcze tych
dokumentów (zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie
przyrody)
Możliwość wnoszenia uwag do projektu PO
W okresie trwania „wyłożenia” przez osoby
fizyczne, instytucje (w tym gminy) oraz jednostki
pozarządowe.

Plan Ochrony dla Parku Krajobrazowego
• Rozdział 1. Strategiczne cele ochrony
• Rozdział 2. Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji
strategicznych celów ochrony
• Rozdział 3. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków
• Rozdział 4. Obszary realizacji działań ochronnych
• Rozdział 5. Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem
krajobrazu (działania ochronne)
• Rozdział 6. Zasady udostępniania terenu parku dla celów naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
• Rozdział 7. Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz do planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
• Rozdział 8. Zakres planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000

