APEL
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia …………………2017 roku
w sprawie : wyrażenia sprzeciwu wobec planów przeznaczenia obszaru Gminy BystraSidzina na utworzenie parku krajobrazowego
Na podstawie § 11 ust.2 pkt. 3 statutu Gminy Bystra-Sidzina (Dz. Urz. Województwa
Małopolskiego z 2012 r. poz. 6591) - Rada Gminy Bystra-Sidzina oświadcza co następuje:
§1
1. W związku z pracami nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
Województwa

Małopolskiego

przyjętego

Województwa

Małopolskiego

i

Uchwałą

udostępnionymi

Nr

XV/174/03

projektami

tego

Sejmiku
planu

tj.

Załącznikiem do Uchwały Nr 143/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7
lutego

2017

roku,

Rada

Gminy

Bystra-Sidzina

wyraża

sprzeciw

wobec

planowanego objęcia obszaru Gminy Bystra-Sidzina parkiem krajobrazowym Park
Krajobrazowy Pasma Policy i apeluje o odstąpienie od przeznaczania terenów
Gminy Bystra-Sidzina na utworzenie tej formy ochrony przyrody.
2. Rada Gminy Bystra-Sidzina uznając wartości krajobrazowe terenów Gminy BystraSidzina i nie kwestionując potrzeby ochrony przyrody w różnych formach stwierdza,
że na obszarze Gminy zarówno walory krajobrazowe, jak i przyroda chronione są w
obecnych formach w wystarczającym zakresie.
§2
Zobowiązuje się Wójta Gminy Bystra-Sidzina do przekazania niniejszego apelu
Marszałkowi

Województwa

Małopolskiego

oraz

Sejmikowi

Województwa

Małopolskiego.
UZASADNIENIE
Do Wójta Gminy Bystra-Sidzina wpłynęło w dniu 30 marca 2017 roku pismo
od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy z dnia 20.03.2017 roku,
zawierające informację o trwającej procedurze zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego Województwa Małopolskiego i udostępnieniu projektu zmiany,
zawartego w
Małopolskiego

Załączniku do Uchwały Nr 143/17 Zarządu Województwa
z

dnia

7

lutego

2017

roku,

na

stronie

internetowej

www.planmałopolski.pl. Jak wynika z projektu zmiany Planu, obszar Gminy BystraSidzina zostanie przeznaczony do utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą
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Park Krajobrazowy Pasma Policy.
Rada Gminy Bystra-Sidzina nie kwestionuje potrzeby ochrony przyrody w
formach przewidzianych prawem. Uznaje również, że walory krajobrazowe terenów
Gminy Bystra-Sidzina wymagają ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.
Jednakże istotnym jest, że na obszarze Gminy funkcjonuje już kilka form ochrony
przyrody:
Obszar Natura 2000 Na Policy PLH120012 obejmujący północne stoki
masywu Policy w Beskidzie Żywieckim, położony w obrębie 2 gmin Bystra-Sidzina
i Zawoja oraz na terenie 2 Nadleśnictw: Sucha (leśnictwa Skawica i Juszczyn)
i Myślenice (leśnictwa Sidzina). Obszary Natura 2000 Na Policy, Pasmo Policy wraz
z Babiogórskim Parkiem Narodowym współtworzy istotny element południowego
(karpackiego) korytarza ekologicznego przebiegającego równolegle do pasma
Karpat.
Na terenie obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012 znajdują się dwa
leśne rezerwaty: Rezerwat przyrody „Na Policy” (13,21 ha) oraz „Rezerwat na
Policy im. Prof. Zenona Klemensiewicza” (58,73 ha). Obejmują one płaty
wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w stanie naturalnym oraz
stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Obszar Natura 2000 Na Policy PLH120012 nakłada się częściowo z
obszarem Natura 2000 Pasmo Policy PLB120006 oraz Południowomałopolskim
Obszarem Chronionego Krajobrazu o pow. 1,3 ha. Obszar Na Policy PLH120012
od południowo-zachodniej strony styka się z obszarem Natura 2000 Babia Góra
PLB120011
Kolejną formą ochrony przyrody obejmującą cały teren Gminy Bystra-Sidzina
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu określony UCHWAŁĄ
NR XVIII/299/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego
2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(zmienioną

UCHWAŁĄ

Nr

XXXIV/578/13

SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r.).
Ponadto na terenie Gminy istnieje 5 pomników przyrody – trzy pojedyncze
drzewa – dęby szypułkowe oraz dwie grupy drzew.,
Jak wynika z powyższego na terenie naszej Gminy podjęte zostały działania
prawne w celu ochrony przyrody i nie istnieją żadne przesłanki uprawniające do
twierdzenia, że ustanowione formy ochrony przyrody są niewystarczające. Należy
podkreślić, że w Gminie Bystra-Sidzina głównym zajęciem i źródłem utrzymania
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mieszkańców jest rzemieślniczy przerób drewna, rolnictwo a także turystyka.
Społeczność lokalna obawia się wprowadzenia nowych ograniczeń, co skutkować
może spowolnieniem rozwoju Gminy Bystra-Sidzina. gdzie na co dzień żyje prawie
siedem tysięcy mieszkańców. Ludność Gminy

powinna mieć możliwość

normalnego działania na swoim pięknym przyrodniczo terenie, gdzie jednak muszą
być zlokalizowane także elementy infrastruktury, obiekty użyteczności publicznej, a
także obiekty przemysłowe. Nie jest przesadą twierdzenie, że objęcie obszaru
Gminy Bystra-Sidzina planowanym Parkiem Krajobrazowym

Pasma Policy

znacznie utrudni rozwój Gminy i lokalizowanie na jej terenie ważnych dla Gminy
obiektów i podejmowania inwestycji nie związanych z ochroną przyrody. Mając na
uwadze powyższe argumenty Rada Gminy Bystra-Sidzina kategorycznie
sprzeciwia się utworzeniu na obszarze Gminy Bystra-Sidzina kolejnej formy
ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy.
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