
Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 
w sprawie projektu zmiany Studium Gminy Andrychów 

 
 
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2006 dla części gminy 
Andrychów w zakresie parcel położonych w Rzykach dopuszcza się realizację infrastruktury 
narciarskiej we wszystkich terenach zieleni – zieleń leśna (ZL2), natomiast obowiązujące 
studium dopuszcza realizację inwestycji narciarskich w terenach polan śródleśnych (ZL2), w 
terenach rolniczych (R) oraz terenach łąk, zieleni nieurządzonej i łęgowej (ZN).  
 
Zapisy tych dokumentów de facto oznaczają możliwość realizacji inwestycji narciarskich na 
całym obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz jego otuliny, a także 
w granicach obszaru Natura 2000 Beskid Mały oraz rezerwatu przyrody "Madohora". 
 
Przedłożona pierwsza wersja projektu studium również powtórzyła te ustalenia, w związku 
z powyższym nie uzyskała uzgodnienia RDOŚ. 
 
Po odmowie uzgodnienia Burmistrz gm. Andrychów przedłożył zweryfikowaną wersję 
projektu studium, która ograniczała dotychczasowe możliwości inwestycyjne gminy. Wersja 
ta uzyskała pozytywne uzgodnienie RDOŚ w Krakowie, w tym pozytywną opinię 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach jako zarządzającego obszarem 
Natura 2000 Beskid Mały PLH240023. 
 
W uzgodnionym projekcie studium znacznie ograniczono możliwość realizacji inwestycji 
narciarskich, a mianowicie: 
 

• usunięto zapisy dopuszczające realizację tras narciarskich we wszystkich 
wyznaczonych w studium terenach lasów (ZL1) oraz w terenach polan śródleśnych, 
zadrzewień, zalesień (ZL2), w terenach rolniczych (R) oraz terenach łąk, zieleni 
nieurządzonej i łęgowej (ZN); 

 
• możliwość realizacji inwestycji narciarskich ograniczona została do wyznaczonych 

w studium rejonów aktywizacji rekreacji narciarskiej zlokalizowanych przy 
istniejącym ośrodku narciarskim "Czarny Groń" – od strony zachodniej partie 
stokowe Potrójnej i Pracicy oraz dalej w kierunku wschodnim – północne stoki 
Klimaski oraz Turonia (od strony zabudowy miejscowości Rzyki); 
 

• zrezygnowano z możliwości realizacji wyciągów i tras narciarskich w rejonie 
Leskowca, a tym samym obszar położony w terytorium jedynej watahy wilczej 
będącej przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 Beskid Mały został 
wyłączony z planów inwestycyjnych; 
 

• utrzymywanie tras do narciarstwa biegowego dopuszczono jedynie w granicach 
wyznaczonych rejonów aktywizacji rekreacji narciarskie. 
 

 
W celu minimalizacji potencjalnego oddziaływania na chroniony krajobraz Parku 
Krajobrazowego Beskidu Małego projekt studium dopuszcza lokalizację wyciągów 
narciarskich, jaki i obiektów im towarzyszących poniżej linii grzbietu wzniesień. W projekcie 



studium wskazano również, że obiekty socjalne, gastronomiczne, parkingi, baza noclegowa 
itp. lokalizowane mogą być tylko przy dolnych stacjach wyciągów. W rejonach górnych stacji 
dopuszczono jedynie obiekty związane z obsługą techniczną oraz obiekty o charakterze 
socjalnym (z ograniczeniami ustalonymi w studium).  

 
 
Dzięki temu, iż zrezygnowano z dopuszczenia realizacji inwestycji narciarskich na 
wszystkich terenach polan śródleśnych (ZL2), a ich realizację ograniczono do rejonów 
aktywizacji rekreacji narciarskiej, jedynie niewielka część istniejących polan w Parku może 
zostać przeznaczona pod zainwestowanie, a pozostałe polany śródleśne zostały 
w dotychczasowym użytkowaniu, co jest zgodne z celami ochrony Parku.  
 


