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GRANICE JAKO PRZEDMIOT KONFLIKTOW
W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH
WPROWADZENIE
Parki narodowe _ najwyźzszaforma powierzchniowej ochrony prryrody,
są
najcenniejszymogniwem systemu przyrodniczychobszarÓw chronionych w potsce.
Łącnla powierzchnia23 parkÓw narodowychstanowiniewiele ponad lżo powierzchni
naszego kraju (Ryc. |). Decyzja o powołaniu każdego
iarku obejmuje m'in.
9Ę9st9!e obszaru objętegoprawną o"h'on6 jak tez wyt}czenie jego granicy, czyli
linii oddzielającej włączonew obręb parku tereny o duzych *alorach pizyroaniczycll
i krajobrazowychod bezpośredniego
sąsiedztwa- obszarÓw o mniejszych walorach,
a nawet terenÓw miszczonYch.

BaĘlgr.lruki

|\Iagurski

Ryc. l. RozmieszczenieparkÓrv narodowyclrw Polsce
Ryc. l. Location of nationalparks in poland

jego granic, za|eiąprzede wszystkim
i związanaz tym długość
Wietkośćparku
.obszaru,
na ktÓrym występują walory przy'rodnicze uzasadniające
od rozległości
granic
objęcie ićh ochroną. Ponieważ brak jest jednolitych standardÓw wytyczania
zasadność
dyskusyjny,
byc
może
odcinkach
wielu
pu.to*' przebieg tych granic na
więlu z .'i"t' .no^u by nawet zakwestionowac.Granice parkÓw bywają przedmiotem
ożywionych dyskusji zarÓwno w okresię projektowania (Pawlikowski' |923.,
Sokołowski' 1923; Markowski, 2005; Wodzikowski, 2005), jak też' przy okazji
korekty ich przebiegu, spowodowanej najczęściejpowiększęniem obszaru objętego
ochroną przez istniejące parki'
W. niniejszym opracowaniu autor zamięrza przy1rzeć się sy'tuacjom
konfliktowym w titt<u poiskich parkach narodowych, w ktÓrych zrÓdłem konfliktÓw
są właśnieich granice.
KSZTAŁTUJĄCE
CZYNMKI
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NARODOWYCH
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Granicę, w jakich zostaje powołany park' są często efektem kompromisu
pomiędzy przyrodnikami, a osobami i insĘrtucjami reprezentującpni odmienne
koncepcje żagospodarowania danego obszaru. R. Andrzejewski i L. Lubczytiski
(1'gg2) w omÓwieniu dotyczącym granic polskich parkÓw narodowych' podkreślają
branę są pod uwagę kryteria przyrodnicze' gospodarcze
ile pr:zy ich wficzaniu
i subiekĘwne. Najwamiejszym kry.terium jest ptryrodnt,cza wartość terenu
poddanego prawnej ochronie - do parku narodowego włączane są najczęściejtereny
prz1rrody ozywionej jak
najcenniejsze, zarÓwno pod względem walorÓw
i nieożywionej. Celowym działaniem jest obejmowanie ochroną obszarÓw
stanowiących całośćprzyrodniczą. Z tego samego powodu w granicach parku nie
powinno być terenÓw zabudowanych, zagospodarowanych rolnicz<r oraz terenÓw
z ruchliwymi trasami komunikacyjnymi.
prz;yrodniczym jest ksztah chronionego obszaru. Granica
waznym @erium
parku stanowić ma barierę oddzielającą przyrodę parku od wpływÓw jego sąsiedztwa.
Sprawą dyskusyjną jest skuteczność tej banery w odnięsieniu do negaĘwnych
wpŁywÓw terenÓw przylegĘch, zwłaszcza w zakresie zanieczyszczenia wÓd
powierzchniowych i gruntowych oraz zanieczyszczen powietrza. Granice parku
bywają przeptowadzone w taki sposÓb, aby ograniczyć przenikanie tych szkodliwych
to jest realizowane poprzęz skrÓcenie linii granicznej parku,
oddziatywaIi . Założzęnię
w stosunku do jego powierzchni. Idealnym kształtem granicy parku, choć mało
realnytn,jest koło. Gdyby powierzchnię każdegoparku przedstawić w kształciekoła,
rzeczywistej linii graniczne.1,
a następnie ob|iczyćjego obwÓd i porÓwnać z długością
a ktÓre i w jakim stopniu
granicę
idealnej,
parki
bliską
mają
mozna by wskazać, ktÓre
l992).
(Andrzejewski,
Lubczyriski'
tego
ideału
odbiegają
od
Procz czynn|kÓw prz1rodnrczych, na przebieg granicy parku mają wpĘrv takze
cąmniki gospodarcze (m.in. finansowe) i społeczne (w tym własnościowe).
optymalne wyĘczenie granicy parku często stoi w sprzeczności z interesem
gospodarczym lasÓw pa stwowych, wykorzystaniem rolniczym łąk i pastwisk oraz
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rozwojem urbanizacji na terenachprzylegĘch. Granice parkÓw bywająpoprowadzone
takze w sposÓb uwzględniający zagrożrctieprzyrody ze strony rozw1ającej się
turystyki. Włączenie w skład parkÓw miejsc mniej cennych, ale atrakcyjnych
krajobrazowo, pozwa|a kierowac na nie ruch zwiedzających (Andrzejewski'
Lubczyóski, 1992).
W ostatnim piętnastoleciu w Polsce pojawił się nowy czynntk, mający wpływ na
zmiaty granic parkÓw narodowych - zaniechanie gospodarki rolnej na obszarach
przyległych,należącychdo PGR-Ów, spÓłdzielni lub właścicieliprywatnych. Szansa
lvykupu ziemi i przejęcia tych terenÓw przez parki niestety ograniczona jest
skromnymi środkami|tnansowymi, przęmalzonymi w budżecie pa stwa na ten cel.
ostabrią grupą czynnikÓw wptywających na przebieg granic parkow są
przyazyny natury subiektyrwrej, wynikające z emocjonalnego podejścia do danego
krajobrazu.Do nich za\iczyć można zarÓwno nie do korica umotywowane ,,słabości''
niektÓrych prąnodnikÓw względem wybranych terenÓw, ktore za wszelką cenę chcą
włączyć do parku, jak teŻ działania władz samorządowych' zmierzające do
ograniczenia powierzchni parlat z obawy przed realnymi lub wyimaginowanyml
zakazami na obszarze chronionym (Andrzejewski, Lubczy ski,1992).
OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA
W POLSCE

GRANIC

PARKOW

NARODOWYCH

Długośćgranicy parku w znacme1 mięrze zaleĘ od wielkości powierzchni
objętej ochroną. Polskie parki narodowe bardzo rożmiąsię wielkością $ab. l).
Największy - Biebrza ski zajmuje powierzchnię prawie 60 tys. ha, na.;mnie1szyojcowski jest ponad 27 razy mniejszy. Wspomniana za|ezność
nie jest jednak regułą
(Tab. 2). Długośćgranicy parku za\eĘ rÓwnież od krętościi rozczłonkowania parku.
Większość parkÓw ma kształĘ złozone. NiektÓre składają się z niepołączonych ze
sobą kompleksÓw o rÓżnej wielkości, co znacznię wydłuza długośćgranic (np'
Magurski, Kampinoski). Mało jest parkÓw o nieskomplikowanym kształcie
i prostolinrjnych granicach na dfugich odcinkach (takimi są np. Białowieski' BorÓw
Tucholskich).
Ponieważ od kształfu parku i długościjego granic za|ezy wielkość strefy
kontaktu obszaru chronionego z jego otoczeniem, warto prześledzić wartości
wspomnianej jużz za|eźzności
stosunku długościgranicy parku do obwodu koła
o powierzchni rÓwnej obszarowi parlcu.Z obliczęó na podstawie danych liczbowych
dla 200l r. wynika, Że najkorzystniejszy przebieg granic mają parki: BorÓw
Tucholskich, Białowieski i ,,UjścieWarty'', gdyż wartości obliczonego stosunku
długościfaktycznej granic do długościidealnej są najbliższe jedności. Najdłuższą
granicę w stosunku do powierzchni, a więc najgorszą sytuac.1ępod tym względem'
mają parki: Biebrza ski, Swiętokrzyski i Magurski. Jednak w przypadku niektÓrych
parkÓw (np. Białowieski, Bieszczadz|<l,Pienióski oraz Tatrzaliski) przedstawione
wyliczenia nre są dodatkowo tym odbiciem rzeczywistości.
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Tab.2. Największe parki pod względem kolejności zajmowanej powierzchni
i długości
granic

Tab. I . Polskie parki narodowe - wybrane intbrmac..ye
Lp

Nazrva parku

Rok
powstania

w roku
powstania
Białowieski

Długośćgranic w km

Porvierzchniaw ha

rv roku 2003
t 0 51 7 , 3

(200r)

ogÓłenr

w tym
granica
Pa stwa

1947
il932\
I950

5073

61,02

5801

7626,4

t33,2

954

I584

339r,6

45,6

7,6

1437

2346,2

48,6

8,3

l l50t

2

Swiętokrzyski

J

BabiogÓrski

A

Pieniriski

5

Tatrzariski

954
932)
1954

6

Ojcowski

1956

1

Wielkopolski

Ó

Kampinoski

1957
fl 933)
|959

o

Karkonoski

I959

5494

5580,5

l0

Woliriski

r960

4628

t0937,4

l l 1,35

ll

Słowi ski

t967

l 8069

I 8 6 18 , 2

t66,6
w tym

2t 164,0

l3l 5

1440

f 145,6

ok. 55

4836

7 583,9

9 5 .I

3 8548,5

t13,22

f2101

o k .9 l , 5

9,66

594

)L\T

gran lca

lz

Bieszczadzki

t9'13

5725

29201,0

I3

Roztocza ski

morska

r86,5

74.0

974

4797

8482,8

88,35

t 4 Gorcza ski

981

5909

7030,8

8 8 ,l

l5

Wigierski

989

I4840

r5085,5

ok. 96

t6

Drawieriski

990

8626

I t342,0

fl2.4s

tt

Poleski

l 990

4903

9762,3

t35,75

l8

Biebrzariski

t993

59223

s922i,0

369

t 9 GÓr

l 993

62E0

6339,7

57,7s

t0,25

20

t41

2l
22
!)

Stołowvch
Magurski

r995

I8564

19438,9

384

,,Bory
Tucholskie

t996

4789

4198.0

40

Narwiariski

t996

7350

7350,0

r05,t6

''Ujście
Wartv"

200I

8018

8017.6

o k .6 2

Nazwa parku

Biebrza ski
Kamoinoski
Bieszczadzki
Tatrzariski
Magurski
Słowi ski
Wigierski
Drawieriski
Wolifrski
Białowieski

Ko|ejnośćpod
względem
Dowierzchni

1

Kolejnośćpod
względem dlugości
sranic

J

2
5
Ą

ą

9

a

L

6
l

8
9

10

6
l Ą

LZ

3
l0

t7

W parkach ptzygranicznYch'a do takich należąw/w należałobyuwzględnic nie
tyle długośćgranic parku, określonąm.in. przebiegiem granicy pa itwa oraz
powierzchnię parku w Polsce, ale zsumowane powierzchnie parkÓw po obu Stronach
granicy i długośćzsumowanych granic parku (z pominięciem linii granicznej, ktÓra
w tym przypadku nie dzieli a łączy!).
W powyższych obliczeniach nie uwzględniono takŻetzw. granic wewnętrznych'
-one
ktÓre oprÓcz granic zewnętrznychm występują w niektÓrych
larkach. Bięną
wokÓł enklaw wyłączonych spod ochrony w obrębie parku' Dużr-, enklaw ma
Biebrza ski PN, a długość
ich granic wy-rosi aż'57 km. Dwie enklawy' w tym jedna
znacznych rozmiarÓw, występująw PN GÓr Stołowych,a niewielkie powierzchniowo
enklawy znajdują się jeszcze w kilku parkach: Magurskim, BabiogÓrskim,
RoztoczarĄskimi Wielkopolskim (Wilgat, 2002)'
T. Wilgat (2002) konkluduje, iz polskie parki narodowe tworzono w rÓznych
okresach i wyznaczenie optymalnych z przyrodniczego punktu widzenia granic
spotykało się często z oporem władz administracyjnych. konsekwenc.;ą tego
Jest
dążenie do korekty granic i powiększania istniejących parkÓw, zwłaszcza tam, gdzie
Zmiany są możliwe i uzasadnione.PostępującaintensyfikacjaZagospodarowaniaLaju
może być jednak przeszkodą w rea|izacji tych zamierze . Granice parkÓw
narodowych z tego powodu mogą byc ŹrÓdlem rÓżnorodnychkonfliktÓw.

źrÓdło:
rocznikistatystyczne
GUS z |at |959-2004,d a n e d o t y c z ą c ep o w i e r z c h n i d l a p a r k Ó w n r l - 5 . s t a n
.-dane
na ]tl'09.l958
d o t y c z ą c e d l u g o ś c ig r a n i c z a T . W i | g a t e m ( 2 0 0 2 ) z m i e n i o n e i u z u p e ł n i o n en a
podstarvieinfornracji uzyskanych w parkach
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Konflikt rvokÓł trvorzenia otuliny oraz ,,korekty granic'' Tatrzariskiego Parku
Narodowego
W celu zmniejszenia negaĘwnych oddziaływaribliskiego sąsiedztwa,wokÓł
parkÓw narodowych tworzy Się strefy ochronne zwanę otulinami. obecnie
obowiązującaustawa o ochronie prąrrody z dnia 16 kwiętnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r.,
nr 92, poz.880) lakonicznie definiuje otulinęjako strefę ochronną graniczącąz daną
formą ochrony prąrrody. W tym ,,obszarze granicznym'', oddzielającym tereny
chronionej przyrody od otoczenia nie podlegającegoprawnej ochronie, z wszystkimi
tego konsekwencjami, ograniczeniu powinna podlegać działalnośćgospodarcza,
mogąca powodować szkody w prryrodzie parku. Parki, ktÓre powstały zanim weszła
w zycie ustawa wprowadzająca obowiązek tworzęnia otuliny musiaĘ taką strefę
ustalić.
Ustalaniu otuliny zawszę towarzysząsporeemocje, bowiem miejscowa ludność
postrzega ją jako zagroŻenle i naruszenie swoich praw. Na przykład otulina
BabiogÓrskiego PN znajduje się na tereniecztęrechgmin: Lipnrcy Wielkiej, Jabłonki,
Zawoi i Koszarawy. W otulinę, bez większych trudności,prawie w całościzostał'a
włączonaLipnica Wielka' a od strony Zubrzycy GÓrnej lasy pa stwowe i miejskie'
Jednak w Zawoi mieszkaricy w referendum sprzeciwili się przyłączeniu do otuliny
terenÓw prywatnych i rvspÓlnotowych, dlatego od pÓłnocnej strony Babią GÓrę
,,otulają' tylko partie lasÓw paIistwourych,ktÓre zapewniają połączenie z innymi
pasmami gÓrskimi. W niektÓrych miejscach granica otuliny pokrywa się z granicą
parku, czyli nie ma jej wcale. Natomiast w Pieni skim PN powierzchnia otuliny
utworzona została z guntÓw i lasÓw prywatnych. Jej szerokość wynosi kilkaset
metrÓw, a Ęlko na małym odcinku granica otuliny pokrywa się z granicą parku'
W Gorczariskim PN otulinę tworzą spore kompleksy lasÓw paristwowych, a takze
prywatnelasy i grunty rolne oraz częściowoobszary zabudowane.
obecnie wszystkie parki narodowe mają już strefy ochronne. Jako ostatnią
(2 marca 2004 r.) udało się Wtyczyć otulinę wokÓł Słowiriskiego PNN. Wielkość
otuliny jest bardzo zroŻnicowana.Największa (około 67 tys' ha) otacza największy
z parkÓw, Biebrzariski' niewiele mniejsza (56 tys. ha) przylega do parku duzo
mniejszego- Bięszczadzkiego' Najmniejsząotulinę posiada Tatrzariski PN . l 80 ha.
Z wyznaczeniem otuliny TPN-u związany jest konflikt, jaki wywiązał się
pomiędzy dyrekcją parku, a władzami Zakopanego. Zasięg otuliny określa
rozporządzenie Rady MinistrÓw RP. obowiązującę wÓwczas rozporządzente
powołująceTPN z 1954 r. zapisu o ofulinie nie posiadało,ale jego nowelizac;ataki
zapis musiała zawtęrać.Ponieważ od 1991 r. istniał prawny obowiązek utworzenia
strefy ochronnej wokÓł parku, władze TPN podjęły starania zmierza.;ącedo .;e.1
wytyczenia w obrębie gmin sąsiadujących z parkiem. Rozgorzał dwunastoletni spÓr,
blokujący rozporządzenie o TPN.ie, groŻący nawet |ikwidacją parku. Niewiele
pomagaływyjaśnienia,ze otulina nie jest kategoriąochronną i nie ma na celu ochrony
przyrody na terenie otuliny. Nie jest tez zarządzanaprzez Dyrektora Parku, ale tak.1ak
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dotychczas,przez samorządylokalne. WedługwładzTPN-u ,,nowocześnie
pomyślana
otulina, to obszar, na ktÓrym winno się lokalizowac nowoczesną i konrfortową
infrastrukturę turystyczną rekreacyjną czy Sportową ktÓrej prawo nie dopuszcza
w samym parku. otulina jest ważnym argumentem w staraniach lokalnych
społecznościo wsparcie z zewnątrz rÓżnego rodzaju inicjatyw proekologicmych,
a takirc jest nośnym hasłem promującym ośrodki rozwijające turyStykę, iu.y.tyl.ę
wiej sk6 agroturystykę czy rekreację,, (Krzan, 2002).
Konflikt z lokalną społecznościąo otulinę nał'oŻył'
się na
toczący się
nieprzerwanie od czasu likwidacji pasterstwa w latach 60. Xx w' spÓr, ktÓrego
fakrycznym przedmiotem były granice Parku. W TPN własnośćwspÓlnot i osou
prywatnych stanowi około 13%. Grunty te poddawane są ochronie ścisłejlub
częściowejZ wszystkimi tego konsekwencjami.od zawsze rodziło to konflikry na tle
ograniczeriwobec właścicięliw użytkowaniuswojej własności.
Stronami konflikty są
właściciele hal skupieni w Stowarzyszeniu Właścicieli i WspÓłwłascicieli
Wywł'aszczonych Hal i Polan Tatrzariskich oraz WspÓlnota Leśna Siedmiu Gmin
z Witowa w Dolinie Chochołowskiej
W opinii Ówczesnego Dyrektora TPN Wojciecha Gąsienicy Byrcyna, lv 1999r.
u.Jawniłysię silne tendencje zmierzające do likwidacji Parku. Zamiary te, w za|einości
od adresata, były formułowane w sposÓb zakamuflowany lub głośnyi ofwarĘ.
Poniżej przedstawiono ki]ka przykładÓw zada dotyczących TP{ formułol,vanych
w prasie i pismach kierowanych do rożznych instytucji (z nrateriałÓw
niepublikowanych udostępnionychw Zarządzie TPN):
l. ''Tylko likwidacja patistwowychparkÓw i stworzęniena ich mie.;sceparkÓrv
prywatnych rozwiĘe ciągle narastające konflik|y'' (Stowarzyszenie Właścicieli
i WspÓłwłaści
ci el i Wywła szczortych Hal i Po l an TatrzaIiski ch),
2. ',w parkach zwrotÓw nie będzie, furtką jest restytucja, czyli odnowienie
prawa własności.''
(StarostaTatrzariskiAndrzej Gąsienica Makowski);
3. ,,WyłączenieczęściterenÓw z granic Parku, budowa nowych kolei linowych,
urządzenieMałej i Wielkiej Po|any Kumickiej dla narciar.stwaz wylposaieniemich
w urządzenia turystyczno.Sportowę' budowa nowej trasy
,,Beskid'' dla giganta
i slalomu, budowa nowych tras FIS I i FIS z" (studium Uwarunkowari
i Zagospodarowania Przestrzennego Mi asta Zakop ane);
4. ,,Władze Zakopanego zapowiedzialY jednocześnie,że wszelkimi możliwynri
środkami dążyć będą do zmiany Ustawy o ochronie przyrody, tak, aby zarządzinie
parkiem zostało uspołecmione'' (Piotr Bąk - wiceburmistrź Zuk,pun"go,
członek
Rady Naukowej TPN);
5. ,,Wniosek o wyłączeniez granic parku:
- terenÓw stanowiących własnoścWspÓlnoty
ośmiu Uprawnionych Wsi
w Witowie,
- polany pod Jeziorem,
- polany LichajÓwki i polany Błociska,
- wspÓlnot leśnychw rejonie wsi Małe Ciche,
Poronin, Murzasichle,
- terenÓw w rejonie KośnychHamrÓw w
Poroninie'' (Piotr Bąk . wiceburmistrz
Zakopanegow inrieniu Urzędu Miasta).
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W toczącym się sporze pojawiły się z jednej Strolly propozycje radykalrrego
srvoinr zasięgiem
zmniejszenia terenu TPŃ, z drugiej - projekty otuliny obe.1mującej
całe iakopane (Skawiriski, 2004). ostatecznie' w kwietniu 2003 r., w wyniku
ugodowej polityki nowej dyrekcji TPN-u, udało się doprowadzić do wydzielenia
w obrębie Zakopanego strefy ochronnej parku o symbolicznej powierzchni, nięwiele
znaczącej ' punktu widzenia ochrony przyrody, ale możliwe.1do przyjęcia przez
miejscową społecznośc.,,Samorządowcy zgodzt|t się co do tego, irc na dziei.t
dzisiejszy nię można dokonywac zadnych korekt granic parku, poniewaz taki
p,.."d..,, zostałbypotraktowanyjako ,'rozbiÓr Tatr'''' oJo'vy dokument...2003).TPN
żachowałgranice ustalonew l954 r. i nie zmniejszony obszar, a otulinę parku tworzy
180' 95 ha łąki lasÓw położonychbezpośredniou podnÓżaTatr.
Konflikt na tle granic w Parku Narodowym ,,Bor lv Tucholskich"
Park Narodo$iy ,,Bory Tucholskie'' porvołany został Rozporządzeniem Rady
MinistrÓw z dnta 14 maja 1996 r', ktÓre mÓwi o utworzeniu nowego parku
położonegow Ówczesnym wojewÓdztwie bydgoskim, na obszarzę 4 789,34 ha
z otuliną o pow. 1O 292'24 ha. Decyzję tę poprzedziłylata sporÓw doĘczących granic
oraz wielkościobszarÓw, ktÓre miały wejścw jego skład.Pierwotna wersja projektu
z 1994 r. (rniaławejśćw i-ycie 1 stycznia 1995 r.) mÓlviła o utworzeniu parku na
terenach trzech kaszubskich gmin: Chojnice, Brusy i Lipnica. Park n'riałobejmowac
obszar 13 369 ha' a strefa ochronna nria-lamiec porvierzchnię 26.If1 ha. Park leżec
miał na terenie dwÓch wojewÓdztw: bydgoskiego (13 007,53 ha) oraz słupskiego
(362,28 ha) i nosić nazwę: Park Narodowy BorÓw Tucholskich. Wersja druga
przewidywała już Ęlko utworzenie Parku Narodowego ,,Bory Tucholskie'' na
obszarzę7.309,38 ha, zaśotulina miała wynosić 21 .68f ha. Park w całościmiał być
połozony w wojewÓdztwie bydgoskim, zaś rozporządzenie powołujące park w tych
granicach miało wejśćw zycie z dniem 1 lipca 1995 r. Projekt tęn, ze względu na
swoje resĘkcje - szczeg61nie,jeśli chodzi o zbieractwo, stosowanie środkÓw
chemicznych, a takze ograniczenia w poruszaniu się po parku, nie uzyskał spotecznej
akceptacji.Trzecia wersja,jak się okazałoostateczna,nie ma już takich ogranicze jak
wersje poprzednie.Dopuszcza zbięractwo,a ograniczenia,ktÓre zawiera, nie dotykają
ludności miejscowej, bo został on utworzony na obszarze praktycznie
niezamieszkanym i obejmującym tylko grunty Skarbu Paristwa leżące na terenie
gminy Chojnice. Rozporządzenie to weszło w życie 1 lipca 1996 r. (Wodzikowski,
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Przyczyną Sporu o kształt granic parku było niedoinformowanie miejscowej
ludności,szczegÓlnie wrażliwej na działania decydentÓw dotyczące ich gruntÓw.
obszar ten zamieszkały jest przez KaszubÓw _ grupy etnicznej, ktÓrej podstawą
gospodarki były rolnictwo, hodowla oraz rybołÓwstrvo i pszczelarstwo. Błędy lat
powojennych spowodowane nacjonalizacją w rtrynikuktÓrej wielu KaszubÓrv utraciło
żrodłautrzymania' swoje warsztaty, młyny i tartaki oraz teformą rolną - parcelacja
gospodarstw, ktÓrych ziemia trafiła clo LasÓw Palistr'vowych,nriało zdecydowany
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wpływ na postawy mieszkaricÓw tych okolic związanez tworzeniem PNBP (Tobolski,
Kochanowski.2002).
Na obszarach przeznaczonych pod park narodowy obok gruntÓw Skarbu
Paristwa (Lasy Pa stwowe)' znaczną częśćstanowiły zienrie o własnościprywatnej
lub samorządowej(grunty gminne). W fazię jego projektolvania społecmośclokalna
oraz władze samorządowe o działaniach zmierzających do utworzenia parku nie były
informowane. Decyzja o utworzeniu PNBT została podjęta autorytamie' bez
wcześniejszychspołecznychkonsultacji. Zamiast nich, mieszka com przedstawiono
regulamin, ktÓry zawierałkatalog ograniczerii zakaz1w. W przekonaniu społeczności
lokalnych utworzenie parku było katastrofąekonomicmą ktÓra więlu mieszkaricom
odbierała jedyne źr6dł'outrzymania - zbieractwo oraz ptacę w lesię (robotnicy
w lasach pa stwowych). Brak informacji oraz sprzeczne informacje dochodzące
poprzez media do mieszka cÓw, okazały się głÓwną przyczyną protestÓw przeclw
jego utworzeniu. Konflikt dotyczący PNBT nie jest jeszcze zamknięty. W 2004 r.
doszło do napięć społecznychw związku z pro;ektenrpod nazwą ',Ustalęnia Planu
ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego'', ktÓry zawiera m.in. propozycję
,,powiększenia Parku Narodowego ,'Bory Tucholskie'' w kierunku pÓłnocnym
w nawiązaniu do pierwotnych koncepcji jego utworzenia, opracowanych w pierwszej
połorvielat dziewięćdziesiątychXX w.'' (Wodzikowski' 2005).
ojcolvskiego
Parku
Koncepcja
,,osiedla-ogrodu'' zagrożeniem granic
Narodowego
ojcowski PN utworzony został w 1956 r. jako najmniejszy park narodowy
w Polsce o powierzchni 1440 ha. Aktualnie jego powierzchnia wynosi 2146 ha. OPN
ciągnie się w kierunku zbliżonym do południkowegolvzdłużdoiiny Prądnika, ale nię
ma kształtu parku nadrzecznego' Jego szerokośćjest zrÓżnicowana. Stosunek
odległości
skrajnych punktÓw położonychna pÓłnocnym i południowym kraócu parku
(9'5 km) do szerokościparku zmienia się: od prawie 2 w największyrnrozszerzeniu do
32 w miejscu najwęższym, mającym ok. 300 m (Wilgat' 2002). Jest on jednym
z pięciu parkÓw o najbardziej rozczłonkowanym terytorium i stosunkowo długiej
granrcy.
oPN znajduje się w strefie przedmiejskiej największej w Polsce aglomeracji
śląsko.krakowskiej.Przez jego teren przebiegakilka drÓg' a wewnątrz parku leży wieś
ojcÓw |iczące około 500 stałych mieszkaricÓw. Zabudowa wokÓł oPN' naciski
samorządÓw lokalnych na Wznaczanie nowych terenÓw budowlanych, groźne
inicjatywy niektÓrych spÓłek, ruch kołowy, wzrost liczby mieszka cÓw, emisje
zanieczyszczeri, penetracja ludzi i intensyfikacja użytkowania terenu oddziałują
bezpośredniona teren Parku. Wszystko to rvyrvoluje Szereg Sytuacji konfliktowych
pomiędzy administracją oPN
a lokalnymi samorządami, nrięszkancami
i właścicielamipunktÓw usługowych(Partyka, Zołciak,2005). Za największy konflikt
rłynrka.;ącyz dzialalności człowieka na1eżyuznać napÓr inwestycy1ny w strefie
ochronnej,ktÓra ma chronić Park przed zagrozeniami.
W styczniu 2005 r. w nriesięczniku Samorządu Lokalnego Gminy Skała
się ar1ykułzatytułowany ,,optynristycznie
,,Kronika Grniny i Miasta Skała'' znalrazł.
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na
onrawia on zamięrzeniaUrzędu Miasta i Gminy Skaładyskuto\\rane
w przyszłośc''.
połozonego
na
areału,
ha
155
sesji Rady Mie3skiej w grudniu 2004 r. doĘczące
Rolniczej
od
to
teren
ktÓry
i
ojcÓw,
Smardzowice
terenie sołectw Cianowice,
SpÓłdzielni Produkcyjnej w Cianowicach nabyła spÓłka ',TARA Polska''. Poniewaz
naIezy on do otuliny parku, na znacznej długościprzylegające do jego wschodnie.;
granicy, a ze wzg|ędu na zaniechanie uprawy ziemi od lat objęty jest naturalną
iukcesją roślinną zaniepokojenie dyrekcji oPN wzbudziły informacje o zmianie
kategorii użytkowania - przekwalifikowanie z gruntÓw omych na budowlane. Wedle
zamlęrze(l gminy i nowych nabywcÓw tych terenÓw, ma tam powstać osiedle
mieszkaniowe liczące 200 domÓw, w ktÓrych ma Zamieszkać ok. 1000 osÓb,
przybyĘch na ogÓł z zewnątrz, bo potrzeby mieszkaniowe ludności Smardzowic
iCianowic ograniczają się do nieznacznego tylko poszerzania istrriejącejzabudowy.
Według autora artykutu, proponowana inwestycja ma przynieśćkorzyści dla lokalnej
społecmości. Cała osada ma się składać z czterech części ogrodu Cianowice
f (otoło 80 domÓw), ogrodu Cianowice II (około 30 domÓw), osady Cianowice III
(30 domÓw) oraz osady Cianowice IV (okoto 60 domÓw). Ponadto zakłada się
budowę dr6g, zalazewieri, placÓwek handlowych, sportowych, rekreacyjnych i in.
W tym Samym numerzę ',Kroniki...'' rna\azł.asię uchwała Rady Miejskiej w Skale
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowaIi i kięrunkÓw
Zagospodarowaniaprzestrzennego''dla kilkunastu działękna terenie wsi Smardzowice
i Cianowice, co świadczy O wszczęciu procedury przygotowawczej pod budowę
przyszłego osiedla. Latem i jesienią 2004 r. na znacznej powierzchni wycięto już
młode drzewka' ktÓre pojawiĘ się samoistnie wskutęk naturalnej sukcesji (ParĘka,
niepokÓj budzi tak duza inwesĘcja budowlana
Żołciak, 2005). Wielki
w bezpośrednimsąsiedztwie granic parku. Nie tylko dlatego, że proponowane osiedle
jest całkowicie oderwane od istniejącej struktury osadniczej, to jeszcze przerasta
wielkością i zasięgiem istniejące w otulinie oPN wsie. Budowa nowego osiedla,
optymistycznie przyjętego przez władze gminy zapowiada największy konflikt
z dyrekcją parku w pięćdziesięcioletniejhistorii jego istnienia.
ZAMIAST

PODSUMOWANIA

od czerwca 2OO4 r. w Polsce obowiązuje nowa Ustawa o ochronie prąrrody.
Wprowadziła ona liczne nowe rozwiązania prawne' wynikające głÓwnie ze
zobowiąza międąmarodowych naszęgo kraju, zmodyfikowała teŻ, określone
w poprzedniej ustawie z paździemlka |991 t., relacje między podmiotami
zajmującymi się ochroną przyrody. NiesteĘ, w dokumencie tym Zawarte Są prawne
i logiczne błędy,szczegÓlnie wyramie widocme w przypadku przepisÓw regulujących
funkcjonowanie parkÓw narodowych. Nie bez znaczenia jest ich wpływ na
efekĘwnośc zavądzania parkiem narodowym otaz na powstawanie i możliwości
rozwiązywalia konfliktÓw wynikających zę sprzecznościmiędzy potrzebami ochrony
przyrody, a innymi formami uzytkowania tęrenu i interesami poszczegÓlnych grup
społecznych(Solon, 2005).
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W nowej ustarvie mamy do czy-rienia z asymetrią nriędzy gospodarczą rolą
dyrektora parku narodowego i rolą władz samorządowych, zwłaszcza na poziomie
gminy. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zwiększyła uprawnienia samorządÓw
w stosunku do dyrektorÓw rv zakresie zmian granic parkÓw narodowych i powstania
nowych obszarÓw chronionych. W myśl nowej ustawy, obecnie żaden park narodowy
nie moie powstać ani być powiększony bez zgody i poparcia samorządÓw lokalnych.
W konsekwencji tego faktu, nie ma szans powstac np' Jurajski PN na Wyżynie
Częstochowskiej czy Turnicki PN na PogÓrzu Przemyskim.
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