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UCHWAŁA Nr XVI/166/2004

RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 21 maja 2004r.

w sprawie : zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony

Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie

przyrody (Dz.U. z 2004r.Nr 92, póz. 880) Rada Miejska Gminy Stęszew

uchwala co następuje:

§1.Opiniuje się negatywnie oraz nie uzgadnia przedłożonego projektu planu
ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

§2.Należy powołać zespół,który wspólnie z dyrektorem Wielkopolskiego
Parku Narodowego dokona analizy proponowanych ustaleń w projekcie planu
ochrony i zaproponuje takie zapisy,które będą zgodne zarówno z ustawą o
ochronie przyrody jak również akceptowane przez Samorząd Gminny.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej G.nui^r Stęszew
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U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XVI/166/2004
z dnia 21 maja2004r.

W związku z pismem Wielkopolskiego Parku Narodowego z dnia 11.05.2004r. oraz
wejściem w życie z dniem l maja 2004 roku nowej ustawy o ochronie przyrody,która
wprowadza inne uregulowania dotyczące uzgodnień i opiniowania planu ochrony parku,
po ponownym szczegółowym zapoznaniu się z jego treścią oraz proponowanymi
ustaleniami jakie mają zostać przyjęte przez Gminę do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego stwierdzamy,że nie widzimy podstaw do zmiany
naszego stanowiska wyrażonego w uchwale nr XIII/135/2004 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 16.02.2004r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Przedstawiony tekst planu nie uwzględnia żadnych uwag zgłoszonych przez tutejszy
samorząd w stosunku do poprzedniej wersji projektu planu ochrony.
Wręcz przeciwnie,wersja ta jest bardziej rygorystyczna od poprzedni ej (sposoby ochrony
terenów Parku oraz ustalenia do miejscowych planów w sposób szczegółowy ograniczają
jakąkolwiek działalność na tym terenie,również rolmczą,niezależnie od tego czy są to
grunty w zarządzie Parku czy prywatne).
Zupełnie nie rozumiemy zapisu o sukcesywnym eliminowaniu wszelkich form zagospo-
darowania nie związanego bezpośrednio z ochroną przyrody Parku.
Możemy domniemywacie zapis ten jest wyrokiem na mieszkańców wsi Trzebaw i
Łódź,których wioski położone są w granicach Parku a ich form zagospodarowania na
pewno nie można zaliczyć do związanych bezpośrednio z ochroną przyrody Parku.
Pozostaje tylko sukcesywna likwidacja wiosek.
Ponadto nie widzimy w obecnym systemie prawnym żadnej możliwości ingerowania w
prowadzeniu właściwej i protegowaniu ekologicznej gospodarki rolnejjaką zakładają
autorzy planu.
Są to zapisy,których spełnienie w dobie wolnej gospodarki rynkowej jest równoznaczne z
upadłością gospodarstw rolnych tam działających,do czego jako Samorząd Gminy nie
możemy dopuścić.
Jeszcze raz stwierdzamy,że opracowany projekt ochrony Wielkopolskiego Parku
Narodowego jest jednostronnym aktem nakazu i zakazu,stanowić ma program działań
ochronnych dla przyrody tam występującej,natomiast mieszkańcy tych terenów mają się w
pełni temu podporządkować.
Wobec powyższego przedłożony projekt ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego
opiniujemy negatywnie i nie uzgadniamy projektowanych ustaleń do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w stosunku do gminy Stęszew.
Proponujemy powołanie zespołu,który przy współudziale Dyrekcji Wielkopolskiego Parku
Narodowego dokona ponownej analizy projektu planu i zaproponuje takie zapisy,które
pozwolą na pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu ochrony Wielkopol-
skiego Parku Narodowego.
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