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PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIEJSCOWO�CI PO�O�ONYCH W PARKACH 
NARODOWYCH (na przyk�adzie wsi Sieraków 
w Kampinoskim Parku Narodowym)

Konrad Podawca
Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. W zwi�zku z obserwowanymi kon� iktami formalno-inwestycyjnymi na ob-
szarach obj�tych ochron� nasuwa si� pytanie, czy nacisk na ochron� przyrody, a w kon-
sekwencji tworzenie coraz wi�kszej liczby terenów chronionych oraz pragnienie i presja 
mieszkania w atrakcyjnej przyrodniczo okolicy to dwa wykluczaj�ce si� twierdzenia. Dla-
tego nale�y podj�� prób� okre�lenia mo�liwo�ci funkcjonowania prawnego i przestrzenne-
go jednostki osadniczej po�o�onej na terenie parku narodowego. Zwi�zane z tym proble-
my wiejskich miejscowo�ci, le��cych w granicach parków narodowych, przedstawiono na 
przyk�adzie wsi Sieraków w Kampinoskim Parku Narodowym. W pracy przeanalizowano 
uwarunkowania rozwoju Sierakowa ze szczególnym uwzgl�dnieniem dost�pu mieszka	-
ców do obiektów infrastruktury spo�ecznej oraz warianty rozwi�za	 decyzyjno-przestrzen-
nych dotycz�ce wsi.

S�owa kluczowe: wie�, planowanie przestrzenne, park narodowy

WST�P

Tereny chronione przyrodniczo s� to do�� z�o�one struktury przestrzenne, przyrod-
nicze i spo�eczne, szczególnie je�li w ich granicach �yje i funkcjonuje cz�owiek. Pra-
wid�owy ich rozwój zale�y od umiej�tnego rozwi�zywania kon� iktów na p�aszczy
nie 
ochrona przyrody – zagospodarowanie przestrzenne. Parki narodowe to obszary o jednej 
z ostrzejszych form ochrony przyrody w naszym kraju. Zakazy dotycz�ce ewentualnych 
inwestycji i przeznaczenia terenu na ró�ne funkcje reguluje artyku� 15 ustawy o ochro-
nie przyrody. Z punktu widzenia zapisów prawnych w parku narodowym nie powinno 
wyst�powa� osadnictwo, chocia� praktyka pokazuje co innego. Istnieje wiele czynników 
wp�ywaj�cych na to, �e rozwój miejscowo�ci usytuowanych w granicach parku narodo-
wego lub jego otuliny jest bardzo utrudniony.
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ZAKRES I METODA PRACY

Podstawowym kryterium wyboru terenu bada	 by�o jego po�o�enie w granicach par-
ku narodowego. 

Dodatkowymi warunkami, jakimi powinien cechowa� si� badany obszar, by�y:
–�zakwali� kowanie terenu jako administracyjnej jednostki osadniczej,
– wyst�powanie zabudowy mieszkaniowej i towarzysz�cej,
– presja antropogeniczna na zagospodarowanie z jednoczesnym naciskiem na ochro-

n� tego terenu.
W badaniach wykorzystano: metod� bibliogra� czn�, polegaj�c� na analizie materia-

�ów projektowych, kartogra� cznych, literaturowych, promocyjnych, oraz wizj� lokaln� 
z dokumentacj� fotogra� czn�.

Wnioski zosta�y sformu�owane zgodnie z uproszczon� metod� SWOT, ukazuj�c� 
mocne i s�abe strony miejscowo�ci Sieraków z po�o�eniem nacisku na aspekty zabudowy 
mieszkaniowej oraz dost�pno�� mieszka	ców do infrastruktury spo�ecznej. 

PARK NARODOWY A OSADNICTWO

Najwi�ksze kon� ikty przestrzenne i funkcjonalne pojawiaj� si� na pewno w  jednost-
kach osadniczych, szczególnie tych, które po�o�one s� w granicach lub bezpo�rednim 
s�siedztwie parku narodowego. �rednio w Polsce na gmin� le��c� w obr�bie parku naro-
dowego przypadaj� 24 jednostki osadnicze. 

Charakteryzuj�c gminy, w których granicach wyst�puje park narodowy, pod wzgl�-
dem liczby jednostek osadniczych, mo�na zauwa�y� do�� równomierny ich rozk�ad. 
Udzia� gmin, w których liczba jednostek osadniczych kszta�tuje si� w przedzia�ach: 1–10, 
11–20, 21–30 i 31–40, jest podobny (rys. 1). W dwóch pierwszych przypadkach jest to 
oko�o 24% zbioru gmin, a w dwóch kolejnych – 17%. Mniejszy udzia� maj� gminy o licz-
bie jednostek osadniczych powy�ej 40.
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Rys. 1.  Zbiory gmin po�o�onych cz�-
�ciowo w parkach narodo-
wych w zale�no�ci od liczby 
jednostek osadniczych (opra-
cowanie w�asne)

Fig. 1  Municipalities partly located 
within national parks in terms 
of number of settlement units 
(author’s study) 
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Z prawnego punktu widzenia odno�nie do funkcjonowania osadnictwa w parku naro-
dowym najwa�niejszymi ustawowymi zapisami s� nast�puj�ce ust�py:

– „...w parkach narodowych (…) zabrania si� budowy lub rozbudowy obiektów bu-
dowlanych i urz�dze	 technicznych, z wyj�tkiem obiektów i urz�dze	 s�u��cych celom 
parku narodowego (…) oraz zakazuje si� prowadzenie dzia�alno�ci wytwórczej, handlo-
wej i rolniczej, z wyj�tkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony” [art. 15. ust. 1 usta-
wy o ochronie przyrody] – co zdecydowanie mo�na interpretowa� jako zakaz budownic-
twa mieszkaniowego i us�ugowego,

– „...utworzenie lub powi�kszenie obszaru parku narodowego (…) jest celem pu-
blicznym (...) i na obszarach, które nie stanowi� nieruchomo�ci, b�d�cych w�asno�ci� 
Skarbu Pa	stwa, nast�puje za zgod� w�a�ciciela, a w razie braku jego zgody – w trybie 
wyw�aszczenia” [art. 7, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami] – co z jednej stro-
ny uwzgl�dnia prawo w�asno�ci, ale z drugiej daje narz�dzia do wyeliminowania terenów 
prywatnych z granic parków narodowych,

– „... projekty studiów uwarunkowa	 i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (…) w cz��ci dotycz�cej 
parku narodowego i jego otuliny, wymagaj� uzgodnienia z dyrektorem parku narodo-
wego w zakresie ustale	 tych planów, mog�cych mie� negatywny wp�yw na ochron� 
przyrody parku narodowego [art. 10., ust. 6 ustawy o ochronie przyrody] – co pokazuje, 
�e planowanie przestrzenne na poziomie gminy jest zale�ne od zarz�dzaj�cych danym 
obszarem chronionym,

– „... projekt planu ochrony (...) wymaga uzgodnienia z w�a�ciwymi miejscowo rada-
mi gmin ustale	 dotycz�cych infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, 
sposobu u�ytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia zagro�e	 zewn�trznych oraz 
ustale	 do studiów uwarunkowa	 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomo�ci 
nieb�d�cych w�asno�ci� Skarbu Pa	stwa” [art. 19, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody] – co 
�wiadczy o obowi�zku uzgodnie	 zmian w parku z jednostkami terytorialnymi, a wi�c rów-
nie� albo przede wszystkim odno�nie do zabudowy mieszkaniowej i us�ugowej.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADA�

Uwarunkowania administracyjne

Tradycje osadnicze Sierakowa si�gaj� XVIII wieku. Pocz�tkowo osada ta mia�a praw-
dopodobnie charakter �ródle�nego przysió�ka, a w miar� rozwoju jej uk�ad genetyczny 
ukszta�towa� si� w charakterystyczn� ulicówk�. Zabudowa skupiona jest wzd�u� jednej 
ulicy. W oko�o 80% budynki znajduj� si� po pó�nocnej stronie drogi. 

Administracyjnie miejscowo�� po�o�ona jest w pó�nocnej cz��ci gminy Izabelin, 
a przyrodniczo – w po�udniowo-wschodniej cz��ci Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Komunikacyjnie najwi�ksze znaczenie ma lokalizacja Sierakowa wzgl�dem miejscowo-
�ci gminnej oraz pobliskiej Warszawy.

Analizuj�c struktur� u�ytkowania gruntów w obr�bie „Sieraków”, mo�na dostrzec do-
minacj� lasów, które wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi zajmuj� 1506 ha 
(88,7%). Powierzchnia terenów, zakwali� kowanych jako u�ytki rolne, to 119 ha (7%), 
a nieu�ytków – prawie 45 ha. Zabudowa i grunty zurbanizowane stanowi� niewiele po-
nad 24 ha (2,4%), a wody powierzchniowe, w tym rowy, zaledwie 3,6 ha (0,2%).
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Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe

Wie�, ju� z samego faktu po�o�enia w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, 
stanowi obszar cenny przyrodniczo. Co prawda w samej miejscowo�ci te wysokie walo-
ry s� prezentowane tylko przez pomnik przyrody – d�b szypu�kowy o obwodzie 360 cm
i wysoko�ci 24 m, ale w bezpo�redniej okolicy zlokalizowanych jest kilka obszarów 
ochrony �cis�ej (OO�). Najbli�ej znajduj� si�:

–�OO� Sieraków (o powierzchni 1204,91 ha, z klasycznymi wydmami paraboliczny-
mi, m.in. Wywrotnia Góra, K�t Góry, Bia�a Góra, z kotlin� bagienna Cichow��a i z do-
link� przep�ywow� M�yniska; na jego terenie wyst�puj� chronione i rzadkie ro�liny oraz 
niemal wszystkie gatunki fauny Parku, m.in. bobry, �osie, czarne bociany, �urawie),

– OO� Cyganka (o powierzchni 99,34 ha, z fragmentami bagiennej kotliny Niepustu 
i wydm Boru Niepustowego, z mozaikowym kompleksem zespo�ów puszcza	skich: gr�-
dem niskim i wysokim, d�brow� �wietlist�, ��giem olszowym, olsem i borem mieszanym 
oraz ��k� turzycow� i �ozowiskiem; ostoja takich zwierz�t, jak: �o�, sarna, dzik, borsuk).

Materialne warto�ci kulturowe nie s� zbyt bogate, ale maj� odzwierciedlenie w miej-
scach pami�ci narodowej, miejscach kultu religijnego i stanowiskach archeologicznych. 
S� to (rys. 2):

a) b) c)

d) e) 

Rys. 2.  Obiekty kultowe we wsi Sieraków: a i b – przydro�ny krzy�, c i e – miejsca pami�ci na-
rodowej, d – kapliczka (fot. autora)

Fig. 2.  Objects of culture in Sieraków village: a and b – wayside cross, c and e – historic place, 
d – wayside shrine (photo by author)
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–�kamie	 pami�tkowy ku czci 5 �o�nierzy Armii Krajowej, którzy VI 1944 roku wpa-
dli pod Sierakowem w zasadzk� i zostali zamordowani przez hitlerowskich �andarmów,

–�kamie	 z tablic� ku czci mieszka	ców Sierakowa zamordowanych w okresie oku-
pacji,

–�dwa przydro�ne krzy�e,
– kapliczka.
W obecnym stanie obiekty kulturowe nie ograniczaj� w znacz�cy sposób rozwoju 

i zagospodarowania miejscowo�ci.

Uwarunkowania spo�eczne

Wed�ug spisu ludno�ci z 2002 roku w Sierakowie zamieszkuje 405 osób, co stanowi 
oko�o 120 rodzin. W ci�gu kilku ostatnich lat odnotowano nieznaczny wzrost ludno�ci. 
Nie jest to jednak spowodowane przyrostem naturalnym, który jest bliski zeru, a nap�y-
wem ludno�ci z zewn�trz, potwierdzonej meldunkami.

Warunki mieszkaniowe w miejscowo�ci s� bardzo zró�nicowane. Ogólnie znajduje 
si� tu 114 budynków mieszkalnych, z czego 33 nale�y do KPN. Zabudowa w wi�kszo�ci 
ma charakter siedliskowy. Na przestrzeni lat zabudow� przekszta�cano, modernizowano, 
a cz��� budynków gospodarczych adaptowano na funkcje typowo mieszkaniowe. Dzia�-
ki bardzo cz�sto maj� g�st� zabudow�, budynki mieszkalne powi�zane s� z budynkami 
gospodarczymi albo nowa zabudowa ze star�. Przerabiane nierzadko w�asnymi si�ami 
budynki, które pierwotnie pe�ni�y funkcje gospodarcze, oferuj� do�� niski standard. Brak 
przepisów lokalnych, kieruj�cych zagospodarowaniem przestrzennym Sierakowa, powo-
dowa� z jednej strony wstrzymywanie remontów, a z drugiej „p�czkowanie” istniej�cej 
zabudowy. Wp�yn��o to bardzo negatywnie na estetyk� przestrzeni. Naj�atwiej ten nie�ad 
przestrzenny wida� po formach zabudowy. Na terenie wsi mo�na zaobserwowa� swoisty 
przekrój techniczno-architektoniczny zabudowy jednorodzinnej (rys. 3), reprezentowany 
przez:

–�budynki parterowe, drewniane i murowane, o z�ym stanie technicznym,
–�modernizowane lub rozbudowywane budynki parterowe (dobudówki, adaptowanie 

poddaszy na funkcje mieszkalne itp.),
–�nowo wznoszone budynki parterowe (m.in. o szkielecie drewnianym),
–�nowo wznoszone budynki parterowe z u�ytkowym poddaszem, o rozwini�tym uk�a-

dzie funkcjonalnym,
–�budynki pi�trowe bez poddasza i z u�ytkowym poddaszem.
Infrastruktura us�ugowa ogranicza si� w Sierakowie do dwóch sklepów wielobran-

�owych (rys. 4), zaspokajaj�cych podstawowe potrzeby mieszka	ców. Mo�na równie� 
zaobserwowa� handel obwo
ny. Us�ugi handlowe z wi�kszym asortymentem zlokalizo-
wane s� w Izabelinie i w Warszawie.

Pozytywnym elementem zagospodarowania Sierakowa, którego cz�sto brak w pol-
skich wsiach, jest teren rekreacyjno-wypoczynkowy z placem zabaw dla dzieci oraz bo-
iskami do koszykówki i pi�ki no�nej (rys. 5). Jego lokalizacja w �rodkowej cz��ci miej-
scowo�ci, uwzgl�dniaj�c wyd�u�ony uk�ad przestrzenny wsi, jest prawid�owa.

Na terenie miejscowo�ci nie ma innych obiektów infrastruktury spo�ecznej. Naj-
bli�sze przedszkola znajduj� si� w Izabelinie i w Laskach. Dzieci z Sierakowa edukacj� 
mog� pobiera� w Zespole Szkó� w Izabelinie, w sk�ad którego wchodzi szko�a podstawo-
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a) b) 

 g) h) 

c) d)

e) f)
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i) j) 

Rys. 3.  Zabudowa mieszkaniowa we wsi Sieraków: a, b, c, d, g – budynek parterowy z nieu�yt-
kowym poddaszem, e, f, h, i – budynek parterowy z u�ytkowym poddaszem, j – budynek 
pi�trowy bez poddasza, k, l – budynek pi�trowy z poddaszem (fot. autora)

Fig. 3.  Housing settlements in Sieraków village: a, b, c, d, g – one-storied house with non-inhabi-
tated attic, e, f, h, i – one-storied house with inhabitated attic, j – storied house without 
attic, k, l – storied house with attic (photo by author)

a) b)

Rys. 4.  Obiekty us�ugowe we wsi Sieraków: a i b – sklepy (fot. autora)
Fig. 4.  Object in Sieraków village: a and b – shops (photo by author)

k) l)
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wa i gimnazjum. Zgodnie z ustaw� o systemie o�wiaty dla uczniów klas 1–4 odleg�o�� 
od placówki o�wiaty nie mo�e by� wi�ksza ni� 3 km, dla uczniów za� klas 5–6 oraz 
gimnazjum maksymalnie 4 km. Warunki te w odniesieniu do uczniów klas 5–6 z Sierako-
wa zosta�y spe�nione w ca�o�ci, w odniesieniu za� do uczniów klas 1–4 odleg�o�� ta jest 
przekroczona dla dzieci mieszkaj�cych na kra	cach wsi. 

Pomoc lekarska na terenie miejscowo�ci w�a�ciwie nie istnieje. Podstawowa opieka 
zdrowotna zapewniana jest przez 3 przychodnie lekarskie – dwie w Izabelinie i jedn� 
w Laskach, Lecznic� Chorób Kobiecych i Po�o�nictwa w Izabelinie oraz prywatne gabi-
nety. Nocn� pomoc lekarsk� mo�na uzyska� w Szpitalu Biela	skim w Warszawie.

Pomoc spo�eczna realizowana jest równie� w miejscowo�ci gminnej przez Gminny 
O�rodek Pomocy Spo�ecznej. 

Zadania zwi�zane z zagwarantowaniem bezpiecze	stwa na terenie ca�ej gminy nale�� 
do funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowego, dawnego Komisariatu Policji w Izabelinie. 
Placówka ta dzia�a w ramach Komendy Powiatowej Policji z siedzib� w Starych Babi-
cach, podlegaj�cej Komendzie Sto�ecznej Policji z siedzib� w Warszawie.

Poza jednostkami Pa	stwowej Stra�y Po�arnej bezpiecze	stwo w zakresie ochrony 
przeciwpo�arowej na trenie gminy zapewnia:

–�Ochotnicza Stra� Po�arna w Laskach, wyposa�ona w 3 samochody po�arnicze,
–�Ochotnicza Stra� Po�arna w Izabelinie, wyposa�ona w 3 samochody po�arnicze,
–�s�u�ba przeciwpo�arowa KPN, dzia�aj�ca w okresie najwi�kszego zagro�enia po�a-

rowego, tj. od 15 kwietnia do 30 wrze�nia, wyposa�ona w 1 samochód po�arniczy,
–� pogotowie przeciwpo�arowe na terenie Bazy Paliwowej „ORLEN” wyposa�one 

w 1 samochód po�arniczy.

Uwarunkowania gospodarcze i infrastrukturalne

W Sierakowie dzia�alno�� gospodarcza i rolnicza w�a�ciwie si� nie rozwija. Z jednej 
strony wi��e si� to z mo�liwo�ciami realizowania takiej dzia�alno�ci na terenie parku 
narodowego, z drugiej z op�acalno�ci�. Niewielka produkcja zwierz�ca i ro�linna prowa-
dzona jest jedynie na potrzeby w�asne, a oznaki dzia�alno�ci gospodarczej raczej powi�-
zane s� z podmiotami maj�cymi siedzib� w innych miejscach.

a) b)

Rys. 5.  Obiekty rekreacyjne we wsi Sieraków: a – plac zabaw, b – boisko (fot. autora)
Fig. 5.  Recreational objects in Sieraków village: a – playground, b – sports � eld (photo by au-

thor)
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Komunikacyjnie wie� jest po��czona w dobry sposób ulic� Sierakowsk� z Izabelinem. 
Jest to asfaltowa droga powiatowa, o randze ulicy lokalnej, szeroko�ci 6 m, z dwoma 
pasami ruchu d�ugo�ci 2,1 km. Jest to jedyna droga, któr� mo�na wydosta� si� z Siera-
kowa. Bezpo�rednie powi�zania komunikacyjne z innymi miejscowo�ciami w gminie 
w zasadzie nie istniej�, gdy��po��czenie z Laskami jest mo�liwe drogami le�nymi, jednak 
jest zamkni�te dla ruchu ko�owego, a po��czenie z Truskawiem nie istnieje.

G�ówna, w zasadzie jedyna ulica miejscowo�ci przebiega w uk�adzie wschód – za-
chód. W centralnej cz��ci ma nawierzchni� asfaltow� w dobrym stanie technicznym. Im 
dalej w kierunku zachodnim, tym stan drogi pogarsza si�. Natomiast na kra	cowym od-
cinku w kierunku wschodnim nawierzchnia zmienia si� na szutrow�.

Komunikacja publiczna zapewniona jest lini� MZK Nr 726 – Warszawa (plac Wilso-
na) – Mo�ciska – Laski – Izabelin – Sieraków. Szacuje si�, �e �rednio dojazd z Sierakowa 
do placu Wilsona zajmuje oko�o 40 minut (rys. 6). Niestety cz�stotliwo�� kursowania 
autobusów to raz na godzin� w dni powszednie i co oko�o 1,5 godziny w soboty, niedziele 
i �wi�ta.

W zakresie infrastruktury technicznej mieszka	cy wsi Sieraków korzystaj� z indy-
widualnych uj�� – studni p�ytkich, wierconych (tzw. abisynki) oraz ze studni kopanych 
o ma�ych wydajno�ciach, znaczna cz��� mieszka	ców posiada w�asne urz�dzenia w po-
staci hydroforów, sporadycznie wyst�puj� równie� studnie wiercone o g��boko�ci do 30 m 
i g��bsze, a �cieki bytowe odprowadzaj� do bezodp�ywowych zbiorników na nieczysto�ci 
ciek�e.

Poza tym w miejscowo�ci brak kanalizacji deszczowej (wody deszczowe odprowa-
dzane s� powierzchniowo), ogrzewanie realizowane jest indywidualnie, istnieje zasi�g 
sieci gazowniczej, biegn�cej od ulicy Sierakowskiej i rozprowadzanej wzd�u� g�ównej 
drogi we wsi, energia przekazywana jest poprzez napowietrzn� sie� o ni�szym napi�ciu 
od dwóch transformatorów s�upowych, do których dochodz� linie energetyczne wysokie-
go napi�cia.

Rys. 6.  P�tla autobusowa w Sierakowie (fot. autor)
Fig. 6.  Bus stop in Sieraków (photo by author) 
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WARIANTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU WSI 
SIERAKÓW

W celu rozwi�zania problemów zwi�zanych z prawnym zagospodarowaniem prze-
strzennym miejscowo�ci Sieraków gmina podj��a próby stworzenia pewnych symulacyj-
nych rozwi�za	. Niektóre z nich s� wariantami skrajnymi – do likwidacji wsi w��cznie, 
inne, bardziej liberalne, próbuj� uwzgl�dnia� sugestie mieszka	ców.

Wariant I zak�ada likwidacj� wsi i zagospodarowanie ca�ego obszaru zgodnie z za�o-
�eniami statutowymi KPN. Ta propozycja wymaga�aby nast�puj�cych kroków post�po-
wania:

–�oszacowania warto�� pozosta�ych do wykupienia nieruchomo�ci (niekoniecznie za-
dowalaj�cych w�a�cicieli),

–�znalezienia lokali zast�pczych dla pracowników KPN mieszkaj�cych w Sierakowie 
w zasobach mieszkaniowych nale��cych do KPN,

–�odrzucenie wszystkich wniosków z�o�onych do planu przez osoby zainteresowane,
–�sporz�dzenie umów przedwst�pnych ze wszystkimi w�a�cicielami nieruchomo�ci 

po�o�onych w obr�bie Sieraków i ostateczny termin ich wykupu,
–�rekultywacja ca�ego obszaru Sierakowa i przywrócenie równowagi przyrodniczej.
Reasumuj�c, nale�y stwierdzi�, �e przeprowadzenie wariantu I w sposób komplek-

sowy wymaga�oby bezwzgl�dnej akceptacji zaproponowanych warunków wykupu przez 
wszystkie osoby posiadaj�ce jakiekolwiek nieruchomo�ci w przedmiotowym rejonie. 
Obiektywnie podchodz�c do zaistnia�ej sytuacji, trzeba powiedzie�, i� praktycznie nie 
istniej� szanse na realizacj� tego wariantu w sposób ca�o�ciowy. Równocze�nie nale�y 
zwróci� uwag� na fakt, i� omówiony powy�ej wariant by�by najdro�szy w realizacji.

Wariant II opiera si� na za�o�eniu, �e w zagospodarowaniu akceptowana jest jedynie 
istniej�ca zabudowa z jej ewentualn� regulacj� i minimalnym przyrostem nowej. Opcja 
taka:

– poprawia funkcjonowanie zabudowy,
– nie pozwala na rozwój wsi i wykorzystanie niezabudowanych terenów po�o�onych 

wzd�u� g�ównej ulicy,
– spowoduje odrzucenie cz��ci wniosków z�o�onych do planu,
– wp�ynie na kontynuacj� wykupu terenów poza granicami pasa zurbanizowanego, 

jak równie� po�o�onych w pasie wzd�u� ulicy, ale nieprzeznaczonych pod zabudow�, a w 
konsekwencji, podobnie jak w wariancie I, wymaga oszacowania warto�ci pozosta�ych 
do wykupienia nieruchomo�ci, sporz�dzenia umów z w�a�cicielami nieruchomo�ci prze-
znaczonych do wykupu i okre�lenia ostatecznego terminu ich transakcji, rekultywacji 
i przywrócenia stanu równowagi przyrody charakterystycznej dla obszaru KPN.

Wariant ten jest bli�szy oczekiwaniom mieszka	ców. Zak�ada bowiem z jednej stro-
ny ochron� przyrody poprzez ograniczenie rozwoju wsi, a z drugiej utrzymanie funkcji 
osadniczej z mo�liwo�ci� niewielkiej rozbudowy i wymiany nieruchomo�ci, które nie 
s� przeznaczone pod zabudow�, na inne grunty budowlane. Wymaga to jednak od KPN 
zapewnienia takich gruntów.

Ostatni� propozycj� rozwi�zania (wariant III) jest adaptacja stanu istniej�cego do 
wymogów zrównowa�onego rozwoju z dopuszczeniem kontrolowanego rozwoju wsi na 
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podstawie nowej zabudowy na terenach obecnie niezabudowanych. Wariant ten wyma-
ga�by nast�puj�cych kroków:

– scalenia i wymiany gruntów niezabudowanych po�o�onych w g��bi parku, które 
mog�yby by� wymienione na grunty pod zabudow� wzd�u� g�ównej ulicy we wsi,

– zgody KPN na mo�liwo�� dalszej zabudowy w miejscowo�ci oraz zatwierdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydawania pozwole	 na budo-
w�.

Próba realizacji powy�szej propozycji niew�tpliwie wp�ynie na bardzo du�e zaintere-
sowanie mo�liwo�ci� nowych inwestycji mieszkaniowych w Sierakowie. Bezdyskusyj-
nym argumentem przemawiaj�cym za tym wariantem jest perspektywa przeprowadzenia 
ca�o�ciowej regulacji stanu prawnego z ograniczeniem w�asno�ci prywatnej tylko w pasie 
zabudowanym miejscowo�ci. Niestety problem stanowi zbyt ma�a powierzchnia gruntów 
pod zabudow� w�asno�ci Skarbu Pa	stwa w stosunku do powierzchni gruntów nale��cych 
do osób prywatnych, po�o�onych w g��bi KPN. Trzeba równie� uwzgl�dni� ewentualne 
roszczenia osób wcze�niej wysiedlonych, które w zwi�zku ze zmian� celu wysiedlenia 
b�d� domaga� si� przywrócenia im prawa w�asno�ci do konkretnych nieruchomo�ci.

PODSUMOWANIE

Obecnie, jak pokazuje powy�szy przyk�ad, bardzo trudno jest uzyska� decyzje o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu w miejscowo�ciach po�o�onych w gra-
nicach parków narodowych, gdy� musia�yby one uzyska� akceptacj� dyrektora Parku, 
konserwatora przyrody itp. Ten stan zawieszenia mo�liwo�ci rozwoju takich jednostek 
osadniczych wynika równie� z ci�g�ych zmian prawodawstwa, które cz�sto nie odno-
sz� si� do prawnych postanowie	 wydawanych wcze�niej. Sytuacja, jaka zaistnia�a 
w Sierakowie, jest efektem próby likwidacji wsi i przywrócenia na jej terenie równowagi 
przyrodniczej z reszt� obszaru KPN na podstawie Uchwa�y Rady Ministrów nr 139/75 
z 18 lipca 1975 roku podtrzymanej w Planie Ochrony KPN z 1997 roku. Do tej pory wy-
kupiono oko�o 70% gruntów przeznaczonych tego celu. Dyskusyjne jest obowi�zywanie 
tej uchwa�y w �wietle zmian w prawie dotycz�cym planowania przestrzennego i ochrony 
przyrody. Nast�pi�y próby uregulowania tej sytuacji. By�a to m.in. uchwa�a w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sieraków w Gminie Izabelin – uchwa�a Nr X/62/96 Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 
1996 roku. Niestety prace nad planem miejscowym na podstawie uchwa�y z 1996 roku 
zosta�y przerwane ze wzgl�du na wej�cie w �ycie nowej ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Nast�pnie podj�to próby opracowania wariantów planu miejscowego. 
Niestety do dnia dzisiejszego brak jest uregulowa	 prawnych dotycz�cych zagospodaro-
wania przestrzennego Sierakowa.

Niew�tpliwie ochrona przyrody jest niezwykle wa�nym zadaniem pa	stwa, ale jego 
realizacja nie mo�e odbywa� si� kosztem dobra ludzi, z których wielu mieszka w parkach 
narodowych i ich otulinie od pokole	. Bez zmian ustawowych oraz rozstrzygania o spra-
wach takich miejscowo�ci na etapie tworzenia obszarów chronionych nie ma szans na ich 
realny rozwój przestrzenny.
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WNIOSKI

Uwzgl�dniaj�c opisane uwarunkowania, mo�na podj�� prób� nakre�lenia mocnych 
i s�abych stron warunkuj�cych rozwój Sierakowa, które bezpo�rednio lub po�rednio s� 
wynikiem oddzia�ywania czynnika, jakim jest po�o�enie tej miejscowo�ci w parku naro-
dowym.

Do s�abo�ci mo�na zaliczy�:
–�raczej brak mo�liwo�ci rozwoju zbiorczej infrastruktury technicznej jako inwesty-

cji, których realizacja mo�e negatywnie wp�yn�� na �rodowisko przyrodnicze (przezna-
czenie terenu pod inwestycje, wykorzystanie ci��kiego sprz�tu itp.),

–� brak (oprócz us�ug handlu) podstawowej infrastruktury spo�ecznej w granicach 
miejscowo�ci,

–�trudno�� wprowadzenia �adu przestrzenno-architektonicznego, przy uwzgl�dnieniu 
obecnego stanu i form zabudowy w Sierakowie,

–�z�y stan techniczny i rodzaj indywidualnej infrastruktury technicznej negatywnie 
wp�ywaj�cy na �rodowisko przyrodnicze (bezodp�ywowe zbiorniki na nieczysto�ci cie-
k�e, ogrzewanie w�glowe),

–�z�y stan techniczny ci�gów komunikacyjnych, bez wydzielenia pasów dla pieszych, 
rowerzystów w liniach rozgraniczaj�cych drogi.

Za atuty mo�na uzna�:
– zasoby �rodowiska przyrodniczo-kulturowego,
– atrakcyjne po�o�enie na trasie w�drówek pieszych i rowerowych (szczególnie lud-

no�ci gminy Izabeli i miasta Warszawy),
– wystarczaj�c�, ale niekomfortow� obs�ug� mieszka	ców Sierakowa w sferze o�wia-

towej, zdrowotnej i bezpiecze	stwa (zak�adaj�c promie	 obs�ugi od miejscowo�ci gmin-
nej równy 3 km);

– istniej�ce zaplecze wypoczynkowe w postaci terenu sportowo-rekreacyjnego (wy-
magaj�cego modernizacji),

– zlokalizowanie us�ug wy�szego rz�du w pobliskiej Warszawie, ale oceniaj�c ich 
dost�pno�� w uj�ciu komunikacyjnym na poziomie �rednim (uwzgl�dniaj�c czas dojazdu 
– oko�o 40 minut, tylko jedn� drog� wyjazdow� z miejscowo�ci, ma�� cz�stotliwo�� kur-
sów komunikacji publicznej),

– stworzenie mo�liwo�ci rozwoju wsi poprzez dopuszczenie realizacji funkcji miesz-
kaniowej w harmonii z otaczaj�c� przyrod� poprzez zastosowanie tzw. wysokich para-
metrów ekologicznych (konkretne okre�lenie powierzchni biologicznej czynnej, wysoko-
�ci zabudowy, rodzaju zabudowy nawi�zuj�cej charakterem do terenów KPN, narzucenie 
koloru elewacji, elementów detalu architektonicznego, w powi�zaniu z realizacj� ele-
mentów ma�ej architektury),

– stopniowe wprowadzanie systemów infrastruktury technicznej przyjaznej �rodowi-
sku, tj. likwidacja bezodp�ywowych zbiorników na nieczysto�ci ciek�e na rzecz ekolo-
gicznych indywidualnych oczyszczalni biologicznych.
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PROBLEMS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF VILLAGES SITUATED 
IN NATIONAL PARKS ON THE EXAMPLE OF SIERAKÓW VILLAGE IN 
KAMPINOS NATIONAL PARK

Abstract. The article presents a problem if creation of larger amount of protected area as a 
consequence of strong emphasis on environmental protection and desire to live in attractive 
surroundings are two contradictory statements. In the article, the author tries to indicate 
possibilities of spatial and legal functioning of a settlement unit situated within a national 
park. Problems of small villages placed in national parks are shown on the example of Sie-
rakow village in Kampinos national Park. Furthermore, the article presents development 
conditions of the village and possible decisions which can be made.
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