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UCHWAŁA Nr XIII/135/2004

RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 16 lutego 2004r.

w sprawie : zaopiniowania projektu planu ochrony Wielkopolskiego

Parku Narodowego

Na podstawie art. 13a p.3 ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody

(tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 99, póz. 1079; zm. z 2001 r. Nr 100,poz.l085;

Nr 110,poz.l 189; Nr 145,poz.l623; z 2002r. Nr 130,poz.l l12;z 2003r. Nr 80,

poz.711; Nr 162,poz.l568; Nr 203,poz.l966) Rada Miejska Gminy Stęszew

uchwala co następuje:

§1.Opiniuje się negatywnie przedłożony projekt planu ochrony Wielkopolskie-

go Parku Narodowego.

§ 2. Wy konanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XIII/135/2004
z dnia 16 lutego 2004r.

Po zapoznaniu się z przedłożonym przy piśmie Zn.spr. 0-03-1/04 z dnia 03.02.2004r. przez
Wielkopolski Park Narodowy w Jeziorach projektem planu ochrony Wielkopolskiego Parku
Narodowego, Rada Miejska Gminy Stęszew stwierdza,że przedłożony do zaopiniowania
projekt planu uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na ochronę przyrody,wartości
kulturowe i krajobrazowe natomiast zupełnie pomija się potrzeby mieszkańców,którzy od lat
żyją na tym terenie.
Gmina Stęszew,której powierzchnia stanowi 45% udziału w powierzchni Parku oraz 35% w
otulinie Parku,na którego obszarze znajdują się wsie musi przede wszystkim dbać o interes
ich mieszkańców,którzy w większości utrzymują się z rolnictwa.
Obecnie rolnictwo aby było rentowne musi być prowadzone przy pomocy nowoczesnych
technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Potrzebna do tego jest odpowiednia i nowoczesna baza sprzętowa oraz socjalna.
Ponadto warunkiem uzyskiwania plonów na przyzwoitym poziomie jest dziś odpowiednie
intensywne nawożenie gleb oraz stosowanie środków ochrony roślin.
Tymczasem autorzy planu ochrony Parku proponują wprowadzić ograniczenia prowadzące
do tego,że rolnictwo stanie się zupełnie nieopłacalne/zakaz intensywnego nawożenia,sto-
sowania środków ochrony roślin,meliorowania pól,ograniczenia maszyn rolniczych z uwagi
na hałas oraz zagęszczanie gleb, inwestowania,budowy nowych siedlisk/.
Projekt planu nie rozgranicza zupełnie terenów będących własnością Parku od terenów
prywatnych,stosując dla nich te same obostrzenia oraz zakazy.
Właścicielom,których tereny leżą w granicach Parku nie daje się żadnej możliwości
decydowania o sposobie gospodarowania tymi terenami.
Tak przedstawiony projekt ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego jest jednostronnym
aktem nakazu i zakazu bez żadnej możliwości wypowiedzenia się mieszkańców,którzy na
tym terenie żyją i przez najbliższych 20 lat mają się rozwijać.
Wobec powyższego można stwierdzić,że opracowany projekt ochrony Wielkopolskiego
Parku Narodowego stanowić ma program działań ochronnych dla przyrody występującej w
Wielkopolskim Parku Narodowym natomiast czynnik ludzki, przy pomocy którego ma on być
zrealizowany ma się mu w pełni podporządkować nie mając żadnej gwarancji na to,że z
dobrodziejstw tej przyrody będzie mógł korzystać.
Wobec powyższego przedłożony projekt ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego
opiniujemy negatywnie.
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