UZASADNIENIE
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, zwanego dalej „planem ochrony”, jest aktem
prawnym niezbędnym dla właściwej ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych Babiogórskiego
Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, zwanego dalej „Parkiem” .
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1651, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, plan ochrony sporządza
dyrektor Parku. Ustawa określa zakres informacji, jaki należy uwzględnić przy sporządzaniu projektu
planu ochrony oraz wymienia, co powinien zawierać projekt planu. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy
Minister Środowiska ustanawia plan ochrony dla parku narodowego w drodze rozporządzenia na okres
20 lat. Plany ochrony zgodnie z art. 20 ust. 5 w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000
uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja
Babiogórska PLH 120001, o którym mowa w art. 28 ustawy oraz zakres planu ochrony dla obszaru
Natura 2000 PLB 120011, o którym mowa w art. 29 ustawy. Plan ochrony ustanowiony dla parku
narodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zakresu, o którym mowa w art. 29
ustawy, staje się równocześnie planem ochrony dla części obszaru Natura 2000, która pokrywa się z
obszarem Parku.
Szczegółowe regulacje, co do trybu sporządzania planu ochrony, zakresu prac, sposobu
zmian planów ochrony oraz zakresu i sposobu ochrony zasobów, tworów i składników przyrody
zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania
zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).
Park kilkukrotnie opracował projekt planu ochrony (2001, 2003) ale z powodu zmian w
Ustawie o ochronie przyrody i względów proceduralnych nie został on ustanowiony.
Do bieżącego roku Park prowadzi działania ochronne na podstawie ustanawianych przez
Ministra Środowiska zadań ochronnych w drodze rozporządzenia (do 2004 r.) lub zarządzenia (od
2005 r.).
Prace nad Projektem planu ochrony Parku zostały rozpoczęte Decyzją nr 1/2005 Dyrektora
Parku w dniu 07 lipca 2005 r. W związku z zaistniałymi zmianami w ustawie w latach 2008 i 2011
dotyczącymi między innymi uwzględnienia w planie ochrony zakresów planów ochrony lub planu
zadań ochronnych obszarów Natura 2000, zmianą nadzoru nad obszarami Natura 2000 oraz
koniecznością zapewnienia udziału społeczeństwa w tworzeniu planu na zasadach i w trybie
określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ) prace nad projektem planu ulegały przedłużeniu i kontynuowane były
do 30 sierpnia 2016 r.
W okresie od 2008 do 2010 r. w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przygotowane następujące materiały na potrzeby
projektu planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego:
1) Gleby BgPN, Inwentaryzacja gleb dla obszarów leśnych o powierzchni 1650 ha
(przyłączonych do Parku w 1997 r.),
2) Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych opracowanych na podstawie danych z
inwentaryzacja drzewostanów na punktach ATPOL (kołowe powierzchnie próbne węzłach
kwadratów o boku 250 m) oraz inwentaryzacja terenowej ekosystemów leśnych i nieleśnych z
uzupełniającym określeniem cech taksacyjnych wydzieleń oraz uzupełniające pomiary sytuacji
wewnętrznej,
3) Charakterystyka stanu oraz analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony,
4) Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych,
5) Szczegółowy plan zadań ochrony i monitoringu na lata 2012-2031
6) Elementy przyrodnicze o szczególnym znaczeniu sieci Natura 2000 obszaru ochrony siedlisk
Babia Góra PLH12001
7) Elementy przyrodnicze o szczególnym znaczeniu sieci Natura 2000 obszaru specjalnej
ochrony ptaków Babia Góra PLH12001 (tylko dla obszaru w granicach BgPN)
6) zestaw map tematycznych.
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W okresie 2009 -2013 wykonano zadanie „Sporządzenie projektu Planu Zadań Ochronnych
dla PLB120011 Babia Góra” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i
Środowisko jako część ogólnopolskiego projektu koordynowanego przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska „ Opracowanie Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na
obszarze Polski”, POiŚ.05.03.00-00-186/09 (Programu Infrastruktura i Środowisko), a następnie - od
2012 r., - w związku ze zmianą osobowości prawnej Parku, zadanie było wykonane w ramach projektu
„Ochrona gatunków i siedlisk naturowych położonych w Babiogórskim Parku Narodowym”.
W okresie 2009 -2013 w ramach projektu „Sporządzenie projektu planu ochrony dla obszaru
SOO PLH 120001 Babia Góra (aktualnie dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja
Babiogórska PLH120001)” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wykonano w niezbędnym zakresie inwentaryzację siedliska przyrodniczych i
gatunków roślin, zwierząt oraz opracowano Projekt planu ochrony dla SOO PLH 120001 Babia Góra.
Plan ochrony i plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zostały opracowane z
udziałem społeczeństwa na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W latach 2014 – 2016 zostały wykonane prace związane z opracowaniem wersji projekt
planu ochrony zawierającego zakres zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Babia Góra
PLB120011 i zakres planu ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja
Babiogórska PLH120001.
W związku z dużymi zmianami w zakresie prawa ochrony przyrody oraz nowymi
uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi jakie nastąpiły od roku 2005 p.o. Dyrektora Parku w
dniu 24 lutego 2016 r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu ochrony
Babiogórskiego Parku Narodowego zawierającego plan ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH 120001 oraz planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej
ochrony ptaków PLB120011 Babia Góra w części pokrywającej się z granicami Parku.
Ogłoszenie o możliwości uczestnictwa przez zainteresowane osoby i podmioty w pracach
związanych ze sporządzaniem projektu planu, a także o możliwości składania uwag i wniosków
zostało podane do publicznej wiadomości oraz przesłane do następujących jednostek, stowarzyszeń,
instytucji. Adresatem ogłoszenia byli między innymi:
- Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
- Urząd Gminy Zawoja,
- Urząd Gminy Lipnica Wielka,
- Urząd Gminy Jeleśnia,
- Urząd Gminy Jabłonka,
- Wspólnota Gruntowa i Leśna Osób Uprawnionych w Zawoi,
- Leśna Wspólnota Urbarialna Zubrzycy Dolnej,
- Leśna Wspólnota Urbarialna Lipnicy Małej Lipnica,
- Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
- Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
- Koło Łowieckie „ Ryś” w Jabłonka
- Koło Łowieckie „ KNIEJA”,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze "Ziemi Babiogórskiej" Oddział w
Suchej Beskidzkiej,
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
- Klub Przyrodników,
- Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
- Správa CHKO Horná Orava,
- Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK,
- Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”.
W marcu 2016 r. do projektu planu wnioski złożyły:
- Wspólnota Gruntowa i Leśna Osób Uprawnionych w Zawoi (budowa kole
Strona 2 z 6

- Klub Przyrodników
- Rada Gminy Zawoja
- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Polak
- Sylwia Turzańska Kancelaria Radcy Prawnego Pełnomocnik dziewiętnastu
Właścicieli nieruchomości w Zawoi - Markowej (dojazd przez Parku do przysiółka Markowa),
- Józef Bałos Starosta Suski
- Urząd Gminy Zawoja
- Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
- Grzegorz Chmielewski
- Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
- Dorota Orczewska
- Stowarzyszenie dla Natury ,,Wilk”
- Fundusz Partnerstwa
- Dorota K
- Nadleśnictwo Nowy Targ
Po opracowaniu projektu planu z uwzględnieniem lub odrzuceniem wniosków
społeczeństwa był on przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Naukowej BgPN w Zawoi w dniu
20 lipca 2016 r. Komisja Rady Naukowej dokonała oceny opracowanego projektu planu ochrony,
zaproponowała szereg uwag i wniosków. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Naukowa wyraziła
opinię, że po poprawkach projekt planu ochrony powinien być wyłożony do dalszych konsultacji
społecznych.
Dyrektor Parku wyłożył projekt planu ochrony Parku do konsultacji społecznych w dniu
29.07.2016 r. na okres 21 dni. Projekt planu ochrony został udostępniony w siedzibie Dyrekcji Parku,
na stronach internetowych Parku i przesłany do o lokalnych Rad Gmin. Informacja o wyłożeniu
projektu planu została zamieszczona w lokalnej prasie oraz przesłana do instytucji, organizacji i
stowarzyszeń.
Dyrektor i pracownicy Parku w sierpniu 2016 r. uczestniczyli w spotkaniach
zorganizowanych przez przedstawicieli Rady Gminy Zawoja, Rady Gminy Lipnica Wielka oraz
zorganizowanych dla współwłaścicieli gruntów położonych w obszarze Parku, na których podjęto się
wypracowywania rozwiązań zagadnień będących przedmiotem zainteresowania stron. Zagadnienia
dotyczyły między innymi budowy kolejki gondolowej na szczyt Małej Babiej Góry, budowy nowej
drogi przez obszar Parku do przysiółka Markowa, budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku w
Zawoi, udostępnienia Parku dla turystyki rowerowej, partycypacji w kosztach utrzymania dróg
gminnych, po których jest dokonywany transport wysokotonażowych ładunków drewna z Parku,
pożytku z gruntów osób fizycznych będących w obszarze Parku, powiększenia Parku, szkód w
uprawach i inwentarzu powodowanych przez zwierzynę, redukcji jeleni, zwiększenia roli samorządów
prze większą reprezentację w Radzie Naukowej Parku.
Wnioski do projektu planu ochrony zostały zgłoszone przez następujące jednostki i osoby
fizyczne:
Radę Gminy Zawoja,
Wójta Gminy Zawoja,
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Wspólnotę Gruntowej i Leśnej Mieszkańców wsi Zawoja,
Koło Łowieckiego Knieja,
Nadleśnictwo Nowy Targ,
Panią Izabeli Guzik i Pana Janusza Guzik,
Panią Urszuli Burdyl,
Współwłaścicieli gruntów położonych na obszarze Parku złożonych podczas
spotkania konsultacyjnego.
Po rozpatrzeniu złożonych i zgłoszonych wniosków, została opracowana nowa wersja
Projektu planu ochrony Parku, która została przesłana do zaopiniowania przez lokalne Rady Gmin –
Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka, Jeleśnia oraz Przez Radę Naukową Parku.
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Na posiedzeniu Rady Gminy Zawoja w dniu 25 sierpnia 2016 r. Przewodniczący Rady Jerzy
Pająk poddał pod dyskusję wszystkie zagadnienia zgłoszone ze strony samorządu i mieszkańców
Gminy Zawoja w okresie od marca br. W trakcie dyskusji Dyrektor Parku przedstawił i uzasadnił
sposoby uwzględnienia lub nie przyjęcia zgłoszonych uwag i wniosków. Po przeprowadzonej dyskusji
Rada Gminy Zawoja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Projekt planu ochrony BgPN.
Posiedzenie Rady Gminy Lipnica Wielka, na którym zaopiniowano projekt planu prowadził
Przewodniczący Rady Mariusz Wnenk w dniu 26 sierpnia 2016 r. W trakcie posiedzenia Dyrektor
Parku przedstawił znaczenie projekt planu dla Parku, w tym szczegółowo omówił ustalenia i wnioski
do planów zagospodarowania przestrzennego. W czasie dyskusji nad projektem Radni poruszyli wiele
zagadnień dotyczących rozwoju turystycznego Gminy w nawiązaniu do funkcjonowania Parku, w tym
sprawę budowę schroniska pod szczytem Babiej Góry, organizację ścieżki rowerowej wokół Babiej
Góry, układu komunikacyjnego Lipnica Wielka – Zawoja, organizacji wspólnych przedsięwzięć
kulturowych, edukacyjnych i turystycznych. Po dyskusji Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
Projekt planu ochrony BgPN.
W dniu 29 sierpnia 2016 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej
Babiogórskiego Parku Narodowego pod przewodnictwem prof. dr hab. Danuty PtaszyckiejJackowskiej – Przewodniczącej Rady. Głównym tematem posiedzenia był Projekt planu ochrony
BgPN. Ostatnia wersja Projektu planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego została
przedstawiona Radzie Naukowej przez Zastępcę Dyrektora BgPN Janusza Fujaka. Omówił on ostatni
etap prac nad projektem planu, w tym przedstawił wnioski, które złożono w trybie uzgodnień i
opiniowania projektu planu. Następnie uwagi do projektu przedstawił w imieniu Komisji d/s
zaopiniowania projektu planu prof. dr hab. Jan Holeksa. Przedmiotem dyskusji było wiele zagadnień
związanych z ochroną przyrody Parku, a zwłaszcza z ochroną czynną ekosystemów leśnych w tym:
kształtowania struktury drzewostanów, odnawiania lasu, pozostawiania martwego drewna, ochrony
siedlisk przypotokowych, relacji między ochroną ścisłą i działaniem na rzecz przedmiotów ochrony na
obszarach Natura 2000, a także utrzymania i budowy infrastruktury technicznej parku. Po
zanalizowaniu poruszanych zagadnień Rada Naukowa jednogłośnie poparła projekt i uznała za celowe
złożenie go w Ministerstwie Środowiska.
Plan ochrony zawiera zakres planu ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty
Ostoja Babiogórska PLH120001 i planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków
Babia Góra PLB120011w części pokrywającej się z obszarem Parku.
Plan ochrony składa się z 11 rozdziałów:
Rozdział I. Cele ochrony przyrody na obszarze Parku oraz wskazanie przyrodniczych i
społecznych uwarunkowań ich realizacji – zawiera cele ochrony przyrody nieożywionej,
ekosystemów, gatunków roślin, grzybów i ich siedlisk i krajobrazu, przyrodnicze uwarunkowania
realizacji celów ochrony przyrody, w tym między innymi charakterystykę budowy geologicznej,
ekosystemów, gatunków roślin i grzybów i zwierząt występujących na obszarze Parku oraz
przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH120001 i
obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011. Zawiera on także społeczne uwarunkowania realizacji
celów ochrony przyrody – między innymi informacje o otulinie Parku, Rezerwacie Biosfery Babia
Góra, społecznościach lokalnych;
Rozdział II. Opis granic – części obszaru Natura 2000 pokrywającej się z obszarem parku –
zawiera wykazy działek ewidencyjnych oraz współrzędne wierzchołków poligonów (X, Y) obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH120001 i obszaru Natura 2000 Babia
Góra PLB120011;
Rozdział III. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku, w tym
identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk dla obszaru mającego znaczenie
dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH 120011 i obszaru Natura 2000 i Babia Góra PLB120012 w
części pokrywającej się z obszarem Parku – zawiera zidentyfikowane zagrożenia dla przyrody Parku i
przedmiotów ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH 120011 i
obszaru Natura 2000 i Babia Góra PLB120012. Na podstawie materiałów przygotowanych na
potrzeby projektu planu ochrony zostały zidentyfikowane 23 zagrożenia wewnętrzne istniejące, w tym
jako największe zagrożenie dla ochrony przyrody parku uznano „Niezgodność składu gatunkowego
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oraz struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów z siedliskiem”, a kolejne dwa dotyczą
gwałtownego zamierania drzewostanów świerkowych”. Ponadto wymieniono 7 zagrożeń
wewnętrznych potencjalnych, 5 zagrożeń zewnętrznych istniejących oraz 3 zagrożenia zewnętrzne
potencjalne.
Rozdział IV. Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów i
obszaru ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Babia Góra PLH 120011 i obszaru
Natura 2000 Babia Góra PLB120011 w części pokrywającej się z obszarem Parku, zachowania
integralności tego obszaru oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 – zawiera opis uwarunkowań
niezbędnych dla każdego podmiotu ochrony zapewnianiających im utrzymanie lub poprawę
warunków bytowania. Na obszarze ochrony ścisłej warunki są w zasadzi ograniczone do zapewnienia
naturalnego rozwoju, na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej warunki dotyczą między innymi
spowalniania rozpadu drzewostanów świerkowych, pozostawienia do mineralizacji drzew
obumierających i obumarłych, tworzenie powierzchni biocenotycznych.
Rozdział V. Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH 120011 i obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 w części
położonej na obszarze Parku – zawiera powierzchnie poszczególnych siedlisk przyrodniczych, które
stanowią kryterium uznania stanu ochrony za właściwy oraz liczebności stanowisk i osobników roślin,
owadów, płazów, ssaków będących przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH120001, które stanowią kryterium uznania stanu ochrony za
właściwy oraz i analogicznie liczebności poszczególnych gatunków ptaków będących przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 w części położonej na obszarze Parku.
Rozdział VI. Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej – zawiera wykaz
pododdziałów objętych poszczególnymi rodzajami ochrony i ich łączne powierzchnię oraz mapę
przeglądową Parku z oznaczeniem przestrzennym poszczególnych rodzajów ochrony.
Rozdział VII. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z
podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań oraz określenie działań ochronnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH120001 i obszaru Natura 2000 Babia Góra
PLB120011 w części pokrywającej się z obszarem Parku – zawiera program działań ochronnych na
obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej w odniesieniu do występujących w Parku
ekosystemów, w stosunku do dziko występujących roślin i zwierząt oraz wykaz działań ochronnych na
obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej wraz z opisem sposobu ich wykonania,
określeniem zakresu i lokalizacji. Na obszarze objętym ochroną ścisłą działania ochronne są
ograniczone do niezbędnych prac związanych z udostępnienia parku dla turystyki i edukacji,
prowadzenia monitoringu przyrodniczego. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną
i krajobrazową polegają na wspieraniu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych, w tym
procesów regeneracji, sukcesji i unaturalniania się ekosystemów, zgodnie z przyjętymi założeniami i
wyznaczonymi celami ochrony, z podziałem na działania w ekosystemach Parku i w stosunku do
występujących w Parku roślin i zwierząt. Zaplanowane działania ochronne wynikają z określonych
sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków. Zakres i rozmiar zaplanowanych
działań i zabiegów ochronnych zapewni osiągnięcie celów ochrony walorów przyrodniczych i
kulturowych Parku.
Rozdział VIII. Sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków – zawiera
opis monitoringu ekosystemów leśnych, lądowych ekosystemów nieleśnych, ekosystemów wodnych,
przyrody nieożywionej i gleb, flory, fauny, turystyki oraz siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin
i zwierząt będących przedmiotem ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja
Babiogórska PLH1200015 oraz monitoring ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura
2000 Babia Góra PLB120011.
Rozdział IX. Obszary i miejsca udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz określenie sposobów ich udostępniania – zawiera opis
udostępnienia obszarów Parku dla celów naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych. W wielu przypadkach jest określona maksymalna liczba osób mogących
przebywać jednocześnie w danym miejscu;
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Rozdział X. Miejsca, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i
rolnicza – zawiera lokalizację 8 miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza,
handlowa oraz lokalizację 10 miejsc, w których dopuszczona jest działalność rolnicza,
Rozdział XI. Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów
zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i śląskiego – zawiera ustalenia do
planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i śląskiego oraz ustalenia do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminach Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka i Jeleśnia. Ustalenia
dotyczą uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego zasięgów i celów działalności
form ochrony przyrody i obszarów związanych z ochroną przyrody Parku:, otuliny Parku, obszaru
Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków Babia Góra PLB120011, obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH120001, Rezerwatu Biosfery „Babia Góra” oraz sąsiedztwa
słowackich obszarów chronionych - Chránená Krajinná Oblast Horná Orava, w tym Rezerwatu „Babia
Hora” , utrzymania korytarzy ekologicznych łączących Babią Górę z Gorcami, Tatrami, Grupą Pilska,
Beskidem Śląskim a także wzdłuż Skawicy i Orawy Czarnej. Ustalenia do planów zagospodarowania
przestrzennego Zawoi, Lipnicy Wielkiej i Jabłonki dotyczą również działań na rzecz czystości wód,
powietrza, krajobrazu i innych elementów planowania.
Projekt planu ochrony jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i wypełnia zobowiązania
zawarte w następujących decyzjach i dyrektywach:
1) Decyzji Rady 93/626/EWG z dnia 25 października 1993 r. dotycząca zawarcia Konwencji o
różnorodności biologicznej,
2) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
3) Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 206 z dnia 22.07.1992 r.).
Zawoja, dnia 30 sierpnia 2016 r.
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