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PLANOWANIE PRZESTRZENNE GMIN 
A ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE PARKÓW 
NARODOWYCH

Konrad Podawca

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. Idea zrównowa onego rozwoju, za o enia sieci ekologicznej Natura 2000 

czy ogólnie polityka przestrzenna na poszczególnych poziomach terytorialnych zak adaj

obj cie ochron  coraz wi kszej powierzchni naszego kraju. Wraz z tworzeniem nowych 

terenów chronionych przyrodniczo, jak równie  na tych funkcjonuj cych, pojawia si

wiele problemów zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Artyku  przedstawia 

zale no ci prawne mi dzy poszczególnymi opracowaniami planistycznymi wykonywany-

mi w gminie i w parku narodowym oraz charakterystyk  zbioru gmin le cych w obr bie

parków narodowych w kontek cie rozwi zywania konfl iktów na p aszczy nie rozwój spo-

eczno-gospodarczy a ochrona przyrody.

S owa kluczowe: planowanie przestrzenne, park narodowy, gmina

WST P

Pocz tki ochrony obiektów przyrodniczych si gaj  zamierzch ych czasów. Z drugie-

go tysi clecia przed nasz  er  znane s  przepisy o ochronie lasów w Chinach, a sprzed 

prawie trzech tysi cy lat edykty króla Asioki w Indiach [Radziejowski 1996]

Pierwsze obiekty, które mo na uzna  za obszary chronione w dzisiejszym rozumie-

niu, powsta y w XIX wieku. W 1805 roku w Danii powo ano do ycia pierwszy rezerwat 

przyrody. W 1864 roku obj to ochron  lasy sekwojowe w Yosemite w Kalifornii, a w po-

owie XIX wieku lasy w Yellowstone, gdzie w 1872 roku powsta  pierwszy na wiecie

park narodowy. W Europie pierwszymi parkami narodowymi by y: Suisse w Szwajcarii 

(1914 r.) i Abisko, Sarek w Szwecji (1909 r.) [Radziejowski 1996].

Zgodnie z art. 6. Ustawy o ochronie przyrody, w Polsce wyst puj  nast puj ce for-

my ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
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chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumen-

tacyjne, u ytki ekologiczne, zespo y przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa ro-

lin, zwierz t i grzybów [Ustawa o ochronie przyrody, 2004]

W 2004 roku powierzchnia obszarów chronionych w Polsce wynosi a oko-

o 115 tys. km2. Uwzgl dniaj c nawet fakt, e np. rezerwaty przyrody le  najcz ciej

w obr bie innych form ochrony przyrody, to tereny chronione pod wzgl dem przyrodni-

czym i krajobrazowym stanowi  oko o 1/3 powierzchni kraju.

ZAKRES I METODA PRACY

Uwzgl dniaj c problemy pojawiaj ce si  na p aszczy nie zagospodarowanie prze-

strzenne a ochrona i wykorzystanie parków narodowych, poddano analizie wszystkie 

gminy po o one cz ciowo lub w ca o ci w obr bie obszaru chronionego i jego otuliny.

Charakterystyka jednostek administracyjnych polega a na analizie danych liczbowych 

z baz regionalnych GUS pod k tem:

stosunku powierzchni gminy do powierzchni parku narodowego, obrazuj cego

procentowo tereny w gminie poddane bezpo redniemu lub po redniemu oddzia ywaniu

obszaru chronionego,

liczby jednostek osadniczych, pokazuj cych stopie  zurbanizowania gminy oraz 

tereny zamieszka e, których rozwój powinien by  podporz dkowany zasadom i zakazom 

obowi zuj cym w parkach narodowych,

g sto ci zaludnienia, ukazuj cej liczb  mieszka ców gminy, której nale y zapew-

ni  odpowiednie warunki bytowania, przede wszystkim poprzez realizacj  infrastruktury 

spo ecznej i technicznej, bez szkody dla rodowiska przyrodniczego.

Drugi rodzaj analizy oparty zosta  na aktach prawnych dotycz cych zagospodarowa-

nia i wykorzystania parków narodowych. Ze wzgl du na ró ne zapisy w ustawach odno-

sz cych si  do tej problematyki bardzo cz sto wyst puj  problemy przy wykonywaniu 

i uchwalaniu opracowa  planistycznych w gminie. Wykonana analiza prawna ukazuje 

zale no ci mi dzy konkretnymi organami i opracowaniami na obszarach wspólnych dla 

gminy i parku narodowego.

GMINY A PARKI NARODOWE

Park narodowy, jako obszar wyró niaj cy si  szczególnymi warto ciami przyrodni-

czymi, naukowymi, spo ecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na którym ochronie pod-

lega ca a przyroda oraz walory krajobrazowe, ma obejmowa  powierzchni  nie mniejsz

ni  1000 ha (art. 8, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody). Wi kszo  parków zdecydowa-

nie przekracza t  ustawow , minimaln  powierzchni . Z tego wzgl du administracyjnie 

po o one s  one na obszarze kilku gmin. Uwzgl dniaj c powierzchni  otuliny parku na-

rodowego, w niektórych przypadkach ten obszar chroniony b dzie dotyczy  nawet kilku-

nastu jednostek administracyjnych.

W Polsce park narodowy przeci tnie w swoich granicach zawiera cz  terenu 

5 gmin. Z punktu widzenia zarz dzaj cych parkami narodowymi stwarza to istotne trud-

–

–

–
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no ci w prawid owym funkcjonowaniu obszarów chronionych. W niektórych przypad-

kach wspólne gospodarowanie zasobami naturalnymi i terenowymi w adz parku z jed-

nostkami samorz dowymi jest nierozerwalne i konieczne (przyk ad teoretyczny – gmina 

C na rys. 1). W tych gminach, w których jedynie niewielka cz  jest obj ta ochron ,

p aszczyzna ewentualnych konfl iktów jest o wiele mniejsza (przyk ad teoretyczny – gmi-

na A na rys. 1). Szczególne problemy powstaj  przy wykonywaniu i uchwalaniu pod-

stawowych opracowa  planistycznych dla tych obszarów, tj. planu ochrony, studium 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. W rzeczywisto ci problemy te dotycz  spo-

sobu u ytkowania i sposobu zagospodarowania terenów otwartych, nieobj tych ochron

cis  i czynn , ale po o onych w bezpo rednim oddzia ywaniu parku narodowego.

Skal  problemu w uj ciu przestrzennym i spo ecznym nale y rozpatrywa , bior c pod 

uwag  liczb  gmin, których dotyczy zagadnienie, stosunek powierzchniowy cz ci gmi-

ny w parku narodowym do ca kowitego obszaru gminy, liczby mieszka ców czy g sto ci

zaludnienia.

Uwzgl dniaj c ogóln  liczb  gmin (2478) i miast (886, w tym 579 w gminach miej-

sko-wiejskich) oraz tych, których dotyczy charakterystyka, mo na powiedzie , e prob-

lem dotyczy ponad 4% jednostek terytorialnych w Polsce. Najbardziej zró nicowanym

administracyjnie parkiem narodowym jest Biebrza ski, po o ony na terenie 14 gmin, 

a najmniej – Park Narodowy „Bory Tucholskie” le cy na terenie jednej gminy.

Pod wzgl dem powierzchniowym najwi kszy zbiór stanowi  gminy, w których udzia

powierzchni nale cej do parku narodowego w powierzchni ca kowitej gminy wynosi 

mniej ni  10% (rys. 2). W tych jednostkach administracyjnych z pewno ci  problemy 

wynikaj ce z zakazów obowi zuj cych na obszarach chronionych s  ma o uci liwe i a-

twe do rozwi zania. Podobn  ilo ciowo grup  stanowi  gminy o udziale tej powierzchni 

w granicach 10–30%, co zdecydowanie ma znaczenie w procesie planowania przestrzen-

nego gminy. Najtrudniejsza sytuacja, pod wzgl dem kompromisu celów rozwoju gmi-

ny i celów ochrony parku narodowego, niew tpliwie wyst puje w gminach i miastach, 

w których teren parku stanowi ponad 50% powierzchni jednostki administracyjnej. Przy-
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granice gmin A, B, C   

border of municipalities A, B, C 

granice otuliny

border of the protected zone 

granice obszaru chronionego

border of the protected territory 

Rys. 1.  Powi zania przestrzenne przyrodniczego obszaru chronionego z podzia em terytorialnym 

na gminy

Fig. 1.  Spatial connections of natural protection area with territorial division for municipalities
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przyrody, w odniesieniu do ewentualnych inwestycji i przeznaczenia terenu na ró ne

funkcje, mówi, e w parkach narodowych zabrania si :

budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urz dze  technicznych, z wyj t-

kiem obiektów i urz dze  s u cych celom parku narodowego,

u ytkowania, niszczenia, umy lnego uszkadzania, zanieczyszczenia i dokonywania 

zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i sk adników przyrody,

zmian stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, je eli zmiany te nie s u

ochronie przyrody,

pozyskiwania ska , w tym torfu, oraz skamienia o ci, minera ów i bursztynu,

niszczenia gleb lub zmiany przeznaczenia i u ytkowania gruntów,

prowadzenie dzia alno ci wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyj tkiem miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony,

ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyj t-

kiem szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,

eksploracji jaski  i zbiorników wodnych, z wyj tkiem miejsc wyznaczonych przez 

dyrektora parku narodowego,

 uprawiania sportów wodnych i motorowych, p ywania i eglowania, z wyj tkiem

akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,

wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze b  terenu,

biwakowania, z wyj tkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodo-

wego,

organizowania imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku naro-

dowego.

Nale y zauwa y , e mimo wielu zakazów istnieje pewna mo liwo  ingerowania 

w zagospodarowanie przestrzenne w parkach narodowych. Ten przywilej ma dyrektor 

parku i jest swego rodzaju „furtk  porozumienia”, która mo e by  wykorzystana przez 

gmin .

Poza tym, zgodnie z tym samym artyku em, ust p 2, zakazy te nie dotycz :

obszarów obj tych ochron  krajobrazow  w trakcie ich gospodarczego wykorzy-

stania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fi zyczne oraz wykonywania pra-

wa w asno ci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

wykonywania zada  wynikaj cych z planu ochrony lub zada  ochronnych.

Wida  wi c, jak du e znaczenie ma plan ochrony, w którym b d  zawarte nie tylko 

interesy parku narodowego, ale równie  gmin, na których ten park jest po o ony.

PROCES PLANISTYCZNY W GMINACH LE CYCH NA TERENIE 
PARKÓW NARODOWYCH

Plan ochrony

Koncepcja planów ochrony powsta a wskutek stwierdzenia niedoskona o ci, sporz -

dzanych do 1991 roku, planów dla obszarów chronionych, takich jak: plany urz dzania

gospodarstwa rezerwatowego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych, najcz -

ciej wed ug instrukcji o urz dzaniu lasów z 1962 roku, oraz planów zagospodarowania 
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przestrzennego dla niektórych parków narodowych i parków krajobrazowych [Ptaszy-

cka-Jackowska 1996].

Zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie przyrody, dla parków narodowych sporz dza si

i realizuje plany ochrony. Za jego sporz dzenie odpowiedzialny jest dyrektor parku naro-

dowego (art. 19, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody). 

Plan ochrony dla parku narodowego powinien sk ada  si  z:

opisu ogólnego, w którym zawarte s  dane dotycz ce historii utworzenia obszaru 

chronionego, jego po o enia, stanu posiadania, stanu granic i w asno ci, podzia u po-

wierzchniowego, stosunków przyrodniczych, cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze 

i spo eczne uwarunkowania ich realizacji, jak równie  charakterystyka opracowa  szcze-

gó owych,

opracowa  szczegó owych, specjalistycznych, maj cych na celu wyznaczenie ob-

szarów ochrony cis ej, czynnej i krajobrazowej oraz zasad ich zagospodarowania i udo-

st pniania, obejmuj cych: przyrod  nieo ywion  (geologi , rze b , wody podziemne, 

gleby, elementy topoklimatu), ekosystemy wodne, ekosystemy le ne, ekosystemy niele -

ne, ochron  fauny, zasoby i walory krajobrazu, zasoby i walory kulturowe, zagospoda-

rowanie przestrzenne, formy udost pnienia obszaru chronionego [Ptaszycka-Jackowska 

1996],

ustalenia do studiów uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 20, ust. 3, pkt 7 

Ustawy o ochronie przyrody).

Zale no ci pomi dzy opracowaniami i dokumentami planistycznymi na obszarach 
chronionych

Zale no ci pomi dzy opracowaniami i dokumentami planistycznymi, obowi zuj cy-

mi w gminach po o onych cz ciowo na terenie parków narodowych, nale y doszukiwa

si  w dwóch ustawach – o ochronie przyrody oraz o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

Ustawowy zapis znajduj cy si  w art. 7, ust. 2 pierwszej z nich, mówi cy, e utwo-

rzenie lub powi kszenie obszaru parku narodowego jest celem publicznym w rozumieniu 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami, wiadczy ju  o randze 

parku narodowego, który jako obszar chroniony nie tylko musi by  uwzgl dniony na po-

ziomie gminy, ale równie  na poziomie województwa, a w przypadku niektórych parków 

narodowych tak e kraju.

W Ustawie o ochronie przyrody jest kilka zapisów dotycz cych zwi zku mi dzy gmi-

n  a parkiem narodowym. Artyku  10, ust. 6. o tre ci: „Projekty studiów uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowe plany zagospodaro-

wania przestrzennego (...) w cz ci dotycz cej parku narodowego i jego otuliny wyma-

gaj  uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustale , mog cych mie

negatywny wp yw na ochron  przyrody parku narodowego” pokazuje, e planowanie 

przestrzenne na poziomie gminy jest zale ne od zarz dzaj cych danym obszarem chro-

nionym.

Mimo nadrz dno ci decyzji o zagospodarowaniu parku narodowego w stosunku do 

zagospodarowania cz ci gminy po o onej w granicach tego obszaru chronionego istnie-

–

–

–
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j  zapisy narzucaj ce obowi zek uzgodnie  zmian w parku z jednostkami terytorialnymi. 

S  to:

art. 10, ust. 6. Ustawy o ochronie przyrody, mówi cy: „...utworzenie parku naro-

dowego, zmiana jego granic lub likwidacja mo e nast pi  po uzgodnieniu z w a ciwymi

miejscowo organami uchwa odawczymi jednostek samorz du terytorialnego, na których 

obszarze dzia ania planuje si  powy sze zmiany...”,

art. 19, ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody, o tre ci: „...projekt planu ochrony (...) 

wymaga uzgodnienia z w a ciwymi miejscowo radami gmin ustale  dotycz cych infra-

struktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu u ytkowania gruntów, 

eliminacji lub ograniczenia zagro e  zewn trznych oraz ustale  do studiów uwarunko-

wa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomo ci nieb d cych w asno -

ci  Skarbu Pa stwa”.

Przytoczone zapisy dowodz  priorytetu planu ochrony parku narodowego w odniesie-

niu do opracowa  planistycznych wykonywanych w gminie. Natomiast w zakresie tych 

opracowa  ta zale no  nie jest sformu owana bezpo rednio. W przypadku studium uwa-

runkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tej zale no ci nale y

doszukiwa  si  w niektórych zapisach ustawowego zakresu tego opracowania. Zgodnie 

z art. 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „...w studium 

uwzgl dnia si  uwarunkowania wynikaj ce w szczególno ci z: 

(...)

stanu rodowiska, w tym stanu rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej, wiel-

ko ci i jako ci zasobów wodnych oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego,

wyst powania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odr b-

nych,

inne obszary problemowe, w zale no ci od uwarunkowa  i potrzeb zagospodaro-

wania wyst puj cych w gminie,

zada  s u cych realizacji ponadlokalnych celów publicznych...”,

a wi c m.in. z zagospodarowania parków narodowych.

Podobnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem 

prawa miejscowego (art. 14. ust. 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym), obowi zkowo okre la si  m.in.:

zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochro-

nie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów,

szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytko-

waniu, w tym zakaz zabudowy,

granice obszarów wymagaj cych przekszta ce  lub rekultywacji,

granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Zapisy te w ogólny sposób mo na odczyta  jako konieczne do okre lenia w planach 

dotycz cych parku narodowego i jego otuliny.

Uwzgl dniaj c hierarchi  opracowa  planistycznych, a w zasadzie przenoszenia 

i uwzgl dniania pewnych zapisów z planów ochrony do opracowa  miejscowych, nale y

zwróci  uwag  na etapy i czas realizowania poszczególnych z nich. 
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Ustawowa zale no  (rys. 5a) zak ada, e plan ochrony jest zawsze do dyspozycji 

zespo ów opracowuj cych studium czy plany miejscowe, a wi c zawsze powinien by

wykonywany przed nimi lub aktualizowany przed rozpocz ciem procesu planistycznego 

w gminie. 

Teoretycznie schemat wprowadzania wytycznych z planów ochrony móg by ograni-

czy  si  do wprowadzenia ich do studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a z niego bezpo rednio do planów miejscowych (rys. 5b). Taki proces 

u atwi by prac  zespo ów projektowych, ale móg by doprowadzi  do swobodniejszej in-

terpretacji wynikaj cej szczególnie z ró nych terminów opracowywania tych dokumen-

tów. 

Dla realizacji optymalnego uk adu konieczna by aby synchronizacja sporz dzania

poszczególnych opracowa . Najkorzystniejsza jest sytuacja równoleg ego sporz dzania

planu ochrony oraz studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy (rys. 5c). Wówczas istnieje mo liwo  doprowadzenia do integracji celów i za-

kresu ochrony parku z kierunkami rozwoju gminy, a tym samym wyeliminowania ewen-

tualnych sprzeczno ci interesów. Zastosowanie takiego modelu ma szczególne znaczenie 

w rozwi zywaniu problemów na obszarach, gdzie powstaje najwi cej konfl iktów prze-

strzennych, a wi c na terenach ochrony krajobrazowej parków narodowych, w otulinie 

parków narodowych oraz w parkach narodowych charakteryzuj cych si  u ytkowaniem

gospodarczym i osadniczym. Proces równoleg ego opracowywania móg by pomóc we 

wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu swych racji bez rozwi za  arbitralnych [Pta-

szycka-Jackowska 1996]

Przeszkod  dla tego rozwi zania s  przede wszystkim okresy obowi zywania po-

szczególnych opracowa  planistycznych:

20 lat dla parków narodowych, przy czym pierwszy plan ochrony obowi zuje 5 lat 

od momentu powo ania parku,

czas nieokre lony (najcz ciej 5–10 lat) w przypadku studium,

plany miejscowe w zale no ci od potrzeb.

Uwzgl dniaj c zmieniaj ce si  prawo, powstawanie nowych obszarów chronionych 

i istnienie do  nieaktualnych planów ochrony starszych parków narodowych, cz sto

wytwarza si  sytuacja, w której gminy maj  ju  uchwalone studium, a plan ochrony b -

dzie dopiero tworzony lub aktualizowany. Taka rzeczywisto , w której zespó  opraco-

wuj cy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi uwzgl dnia

oddzielnie zapisy ze studium i planu ochrony, jest cz sto spotykana (rys. 5d). Problem 

tworzy si , gdy zapisy z tych dwóch opracowa , które s  nadrz dne w stosunku do pla-

nów miejscowych, wykluczaj  si  nawzajem. Wówczas powinna nast pi  weryfi kacja 

studium, a proces planowania wyd u a si  i staje si  kosztowny, dodatkowo powoduj c

wstrzymanie rozwoju gminy.  

Rozwój gminy a ochrona przyrody

Podkre lenia wymaga tu odr bno  problematyki dotycz cej obszaru samego parku 

i problematyki otuliny. Plan miejscowy sporz dzany dla fragmentu parku narodowego 

musi w pe ni respektowa  ustalenia planu ochrony, w tym ustalenia operatów szczegó-

owych okre laj cych zasady ochrony elementów abiotycznych i biotycznych, a tak e

–

–

–



Planowanie przestrzenne gmin a zagospodarowanie przestrzenne...                                                    107

Architectura 5 (2) 2006

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

a

PLAN
OCHRONY 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Studium 
uwarunkowa

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

b

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Studium 
uwarunkowa

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

PLAN
OCHRONY 

d

PLAN
OCHRONY 

Studium 
uwarunkowa

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

PLAN
OCHRONY 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Studium 
uwarunkowa

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego

c

Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – The study on pre-

conditions and directions in spatial management

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Local plan of spatial management

Plan ochrony – Protection plan

Rys. 5.  Plan ochrony a proces planowania miejscowego (opracowanie na podstawie Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ptaszycka-Jackowska [1996])

Fig. 5.  Protection plan and spatial planning process (based on the Act Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym and Ptaszycka-Jackowska [1996])
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zagospodarowania obszaru i ustawowych zakazów. Problem powstaje wówczas, kiedy 

w granicach parku narodowego wyst puj  tereny zabudowane wsi, u ytki rolne itp. Spe-

cyfi czne i zró nicowane u ytkowanie terenu w niektórych parkach narodowych (np. Wi-

gierskim, Drawie skim, Poleskim, Kampinoskim) bardziej odpowiada statusowi parku 

krajobrazowego, a ustalenia planu ochrony nie powinny zamyka  szans dla aktywno ci

gospodarczo-spo ecznej mieszka ców takich obszarów [Ptaszycka-Jackowska 1996].

Aspekt ten jeszcze bardziej widoczny jest dla terenów obj tych otulinami parków 

narodowych. Powinna na nich obowi zywa  zasada zrównowa onego rozwoju w uj -

ciu równo ci aspektów spo ecznych i przyrodniczych. Dlatego te  w takich przypadkach 

relacje planów ochrony z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego po-

winny wspó istnie  na tej samej p aszczy nie, a nie utrzymywa  zdecydowanie hierar-

chiczny uk ad. Zgodnie z art. 5. pkt 14 Ustawy o ochronie przyrody, otulina ma chroni

park przed zagro eniami zewn trznymi, wynikaj cymi z dzia alno ci cz owieka. Przyj-

muj c zapis ustawowy jako obowi zuj cy, nale y stwierdzi , i  do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów obj tych otulin  nale y wprowadza  te 

ustalenia planu ochrony, które maj  wp yw na ochron  parku narodowego przed szkodli-

wym oddzia ywaniem czynników zewn trznych. Ustalenia te b d  w znacznym stopniu 

uzale nione od zakresu i form u ytkowania obszarów otaczaj cych park narodowy i b d

mia y charakter ustale  po rednich, czyli uwarunkowa . Istnieje tu analogia z elementa-

mi planu ochrony wi cymi dla studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, „...ale w przypadku planów miejscowych na ogó  wa na b dzie

wi ksza szczegó owo  tych ustale ” [Ptaszycka-Jackowska 1996, s. 46].

W planowaniu przestrzennym gmin po o onych w granicach parków narodowych 

i ich otulin nale y tak post powa , aby z faktu wyst powania tej formy ochrony przyrody 

stworzy  szanse, a nie czynnik hamuj cy rozwój. Istnieje wiele mo liwo ci zagospoda-

rowania przestrzeni zgodnie z adem przestrzennym, ale bez uszczerbku dla rodowiska

naturalnego. Nie nale y jednak za wszelk  cen  szuka  korzy ci, szczególnie fi nanso-

wych, dla gminy. Nie ulega  presji urbanizacji terenów atrakcyjnych krajobrazowo tylko 

ze wzgl du na popyt i wysok  stawk  za grunt.

Po zmianach ustrojowych w asno  prywatna posiada du e prawa, równie  w usta-

wach dotycz cych mo liwo ci zagospodarowania. Zakazy (art. 15 Ustawy o ochronie 

przyrody) w parkach narodowych nie dotycz  jednak obszarów obj tych ochron  kra-

jobrazow  w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyj-

ne, osoby prawne lub fi zyczne oraz wykonywania prawa w asno ci zgodnie z art. 15, 

ust. 2, pkt 5. Dlatego te  tak wa ne jest uwzgl dnianie zdania w a cicieli i mieszka ców

w projektach zmian przestrzennych. 

W niektórych parkach narodowych nie istnieje problem wynikaj cy z zagospoda-

rowania w asno ci prywatnej, poniewa  wszystkie grunty nale  do Skarbu Pa stwa.

Taka sytuacja wyst puje w Bia owieskim, Bieszczadzkim, Karkonoskim, Magurskim, 

Woli skim Parku Narodowym oraz Parku Narodowym Bory Tucholskie. Mamy jed-

nak przyk ady, w których powierzchnia prywatna stanowi ponad 1/3 obszaru parku – 

w Narwia skim 5293 ha (72%), Biebrza skim 26 263 ha (44%), Pieni skim 793 ha (34%) 

i Ojcowskim 706 ha (33%). Nale y równie  zwróci  uwag  na parki, w których udzia

przestrzeni prywatnej nie jest tak du y, natomiast powierzchniowo zajmuj  te tereny do
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spory obszar. Takie przypadki wyst puj  w parkach du ych m.in. w Kampinoskim – 5770 

ha (15%), Tatrza skim – 2611 (12%) czy Wigierskim – 2593 ha (17%).

rednio w polskich parkach narodowych grunty prywatne zajmuj  15% powierzchni 

ca kowitej.

PODSUMOWANIE

W praktyce procesu planistycznego najwi ksze trudno ci zwi zane s  g ównie z trze-

ma aspektami dzia alno ci i psychiki cz owieka:

ch ci mieszkania w pobli u atrakcyjnego przyrodniczo obszaru, a najch tniej

w jego wn trzu,

rozwoju infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej,

realizacji przedsi biorczo ci prywatnej bez uwzgl dnienia szkodliwo ci.

Mo liwo  realizowania inwestycji, które nie zawsze s  pozytywne, a przynajmniej 

oboj tne dla przestrzeni przyrodniczo-krajobrazowej, wynika z braku miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudo-

wy cz sto na podstawie samego studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz swobodnej interpretacji urz dników. Aktualne plany s  najwa niej-

sze dla miejscowo ci po o onych w granicach parku narodowego, ale równie  le cych

w otulinie obszaru chronionego.

Najcz stszymi inwestycjami i postanowieniami w obr bie parków narodowych i ich 

otulin, budz cymi sprzeciw w adz parków narodowych, s :

zmiana gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze i niele ne, przede wszystkim 

budowlane,

lokalizowanie zabudowy letniskowej o konstrukcji niezwi zanej na sta e z grun-

tem, a wi c niewymagaj cej pozwolenia na budow ,

przeprowadzanie przez tereny warto ciowe przyrodniczo i krajobrazowo przesy-

owych linii energetycznych,

lokalizowanie wie  telefonii komórkowej,

sytuowanie turbin wiatrowych,

eksploatowanie kopalin, najcz ciej piasku i wiru.

Gospodarowanie w parkach narodowych powinno by  wspóln  spraw  gminy, miesz-

ka ców i w adz parku, a jego warto ci powinny by  szans , a nie utrudnieniem.
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SPATIAL PLANNING OF MUNICIPALITIES IN TERMS OF SPATIAL 
MANAGEMENT NATIONAL PARKS

Abstract. Idea of sustainable development, basis of ecological network Natura 2000 or 

general spatial policy for various territorial levels assume environmental protection of lar-

ger and larger part of our country. Existing environmental protected areas and the newly 

established ones have to deal with many problems related to spatial management. The article 

presents legal dependence between particular spatial studies prepared for a municipality 

and for a national park as well as characteristics of the municipalities located within area 

of national parks in terms of solving social-economical and environmental protection con-

fl icts.

Key words: spatial planning, national park, municipality
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