
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o interwencję w sprawie koordynacji obowiązujących przepisów w związku z ustalaniem 

warunków zabudowy dla budowy dróg leśnych (wewnętrznych) stanowiących element systemu dróg leśnych 

na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

W związku z §3 pkt 7 rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r.  

w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w związku z wejściem w życie zmiany ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ochronie przyrody – w art. 5 pkt 16a dokonano rozszerzenia definicji pojęcia 

„rzeka” – prosi się o interwencję w sprawie koordynacji obowiązujących przepisów w związku z ustalaniem 

warunków zabudowy dla budowy dróg leśnych (wewnętrznych) stanowiących element systemu dróg 

służących prowadzeniu gospodarki leśnej na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

Interpretacja zakazu ujętego w §3 pkt 7 rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Małopolskiego, której 

dokonuje się w oparciu o definicję pojęcia „rzeka” ujętą w art. 5 pkt 16a ustawy o ochronie przyrody, 

uniemożliwia uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy, a następnie pozwolenia na budowę  

w przypadku większości dróg leśnych służących prowadzeniu gospodarki leśnej na obszarze Popradzkiego 

Parku Krajobrazowego. Brak skoordynowania przepisów obowiązującego stanu prawnego może 

doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg leśnych służących gospodarce leśnej 

prowadzonej przez nadleśnictwa na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

Zakaz zawarty w §3 pkt 7 rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r.  

w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego ma brzmienie: „§3 W parku zakazuje się: (…) pkt 

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”. 

Równocześnie w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ochronie przyrody (art. 5 pkt 16a) rzeka  

to każdy ciek naturalny, czyli rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły  

lub okresowy. 

Zgodnie z interpretacją Dyrekcji Ochrony Środowiska droga leśna wewnętrzna jest „obiektem”  

w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, a więc w trakcie postępowania o wydanie warunków zabudowy 

dla dróg leśnych na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz lokalizacji dróg  

w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegów rzek, czyli rzek, strug, strumieni i potoków w rozumieniu 

art. 5 ust. 16a ustawy o ochronie przyrody. Dyrekcja Ochrony Środowiska odmawia więc na tej podstawie 

uzgodnienia lokalizacji dróg leśnych w odległości mniejszej niż 100 m od linii rzek, czyli rzek, strug, 

strumieni i potoków. 

Z powodu występowania licznych strumieni, strug i potoków w lasach, na których terenie utworzono 

Popradzki Park Krajobrazowy, a także z powodu konieczności stosowania zakazu lokalizacji dróg leśnych  

w odległości 100 m od rzek, a zarazem ze względu na inne uwarunkowania techniczne i faktyczne, których 

należy przestrzegać przy projektowaniu nowych dróg leśnych, budowa nowych dróg leśnych służących  

do prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego staje się praktycznie 

niemożliwa. Utrzymywanie takiego stanu prawnego może doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego  

w zakresie budowy dróg leśnych służących gospodarce leśnej na obszarze Popradzkiego Parku 

Krajobrazowego. 

Mając to na uwadze, uważam, że konieczna jest koordynacja przepisów prawa, tak aby procesy 

inwestycyjne w zakresie budowy dróg leśnych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego nie były 

blokowane, a co za tym idzie, gospodarka leśna mogła być prowadzona zgodnie z ustawą o lasach. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 


