
UCHWAŁA Nr XXXII/252/09
RADY GMINY w MASŁOWIE

z dnia 09 czerwca 2009 roku 

w sprawie:  wyrażenia opinii  do projektowanego obszaru Europejskiej  Sieci  
Ekologicznej  Natura  2000,  położonego  na  terenie  Gminy  Masłów,  
oznaczonego kodem PLH26_36 Łysogóry, kodem PLH26_16 Ostoja Barcza,  
kodem PLH26_27 Ostoja Wierzejska i kodem PLH26_29 Przełom Lubrzanki.

Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U.  Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  negatywną opinię  do  projektowanego obszaru  Europejskiej  Sieci 
Ekologicznej Natura 2000, położonego na terenie Gminy Masłów, oznaczonego 
kodem PLH26_36  Łysogóry,  kodem  PLH26_16  Ostoja  Barcza,  kodem 
PLH26_27 Ostoja Wierzejska i kodem PLH26_29 Przełom Lubrzanki.

§ 2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Opinia 

Rady  Gminy  w  Masłowie  wydana  w  sprawie  projektowanego  obszaru 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, położonego na terenie Gminy 
Masłów,  oznaczonego  kodem PLH26_36  Łysogóry,  kodem  PLH26_16 
Ostoja Barcza,  kodem PLH26_27 Ostoja Wierzejska i  kodem PLH26_29 
Przełom Lubrzanki.

Rada Gminy w Masłowie  opiniuje  negatywnie  projektowany obszar 
Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000,  położony  na  terenie  Gminy 
Masłów,  oznaczony  kodem PLH26_36  Łysogóry,  kodem  PLH26_16  Ostoja 
Barcza,  kodem  PLH26_27  Ostoja  Wierzejska  i  kodem  PLH26_29  Przełom 
Lubrzanki, w głównej mierze biorąc pod uwagę argumenty natury społecznej i 
gospodarczej  jak  i  brak  istotnego  wpływu  lokalnej  społeczności  na 
projektowanie nowych obszarów Natura 2000.
    W dniu 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu do Urzędu 11 maja 2009 r.) 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do Rady Gminy w Masłowie 
o  zaopiniowanie  projektu  potencjalnego  obszaru  Natura  2000  pod  nazwą 
Łysogóry, Ostoja Barcza,  Ostoja Wierzejska i Przełom Lubrzanki na terenie 
Gminy  Masłów.  Zakres  przekazanej  informacji  jest  niewystarczający  do 
dokonania  wnikliwej  analizy  wydania  pozytywnej  opinii  w  przedmiotowej 
sprawie.  W  przedstawionej   informacji  nie  przedstawiono  jasno  zasad 
gospodarowania i  reżimów ochronnych na terenie  objętym projektem Natura 
2000.  W  okresie  30  dni  nie  jest  możliwe  przeprowadzenie  konsultacji  ze 
wszystkimi  właścicielami  terenów,  które  znajdują  w  potencjalnym obszarze. 
Konsultacje  powinny  być  prowadzone  w  formie  umożliwiającej  wszystkim 
zainteresowanym  zapoznanie  się  projektem,  oraz  konsekwencjami  jego 
wdrażania i możliwościami finansowania ochrony tego obszaru.

Z  uwagi  na  brak  prawidłowej  formy  konsultacji  i  brak  procedury 
odwoławczej dla właścicieli terenów do objęcia ochroną gmina nie może brać 
odpowiedzialności  za  utrudnienia  i  ograniczenia  praw  własności,  które 
wprowadza  wyznaczony  obszar  Natura  2000  na  terenie  gminy  Masłów. 
Zdaniem Rady Gminy w Masłowie  konsultacje powinny być prowadzone w 
formie  umożliwiającej  wszystkim  zainteresowanym  zapoznanie  się  z  tym 
projektem,  konsekwencjami  jego  wdrażania  i  możliwościami  finansowania 
ochrony  tych  obszarów.  Powinny  być  również  przedstawione  możliwości 
rozwoju gospodarczego i rolniczego na tych obszarach.   
 
Podstawą do podjęcia negatywnego stanowiska są:

1. Teren  projektowanych  obszarów Natura  2000  przedstawiony  został  na 
mapie  topograficznej  w  skali  1:  50  000.  Taka  prezentacja  przebiegu  granic 
obszaru uniemożliwia jednoznaczne określenie ich faktycznego przebiegu. 



2. Mapy,  na  których  przedstawiono  granice  obszarów,  przedstawiają 
nieaktualny  stan  zainwestowania  terenów włączonych  do  sieci  Natura  2000. 
Oznacza  to,  że  w  trakcie  prac  nad  wyznaczaniem  obszarów  nie  wykonano 
rzetelne inwentaryzacji proponowanych obszarów do włączenia w sieć Natura 
2000.  Wiele  jest  przypadków, gdzie granica obejmuje  już silnie zabudowaną 
część wsi, tereny uprawiane rolniczo oraz drogi publiczne, a także tereny, które 
gmina  planuje  pod  rozwój  inwestycyjny.  Nieuzasadnione  jest  obejmowanie 
takich  terenów  ochroną,  gdyż  w  przyszłości  mogą  się  one  stać  źródłem 
konfliktów.
3. W projekcie  brak  jest  syntezy  opracowań  studialnych  i  analitycznych, 
potwierdzających realną potrzebę ochrony siedlisk.
4. Przepisy ustawy o ochronie przyrody wprowadzają zakaz podejmowania 
działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan środowiska przyrodniczego 
oraz stanowisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć na 
gatunki,  dla  których  ochrony  został  wyznaczony  obszar  Natura  2000, 
jednocześnie  wskazując  na  obowiązek  dokonywania  oceny  projektów 
przedsięwzięć o potencjalnym wpływie na stan obszaru. Ustawodawca w sposób 
jednoznaczny nie  podał  rodzaju  przedsięwzięć,  które  mogą  mieć  potencjalny 
bezpośredni  wpływ  na  stan  obszaru.  Obowiązek  przeprowadzenia  takiego 
postępowania  znacznie  podniesie  koszty  realizacji  przedsięwzięć  i  wydłuży 
okres ich realizacji.   Ustawodawca nie określił w sposób jednoznaczny zakazów 
na  tych  terenach.  Tak,  więc  brak  informacji  w  jaki  sposób,  można  będzie 
prowadzić działalność. 
5. Z dostępnych informacji  brak jest  wskazanych korzyści  jakie niesie  za 
sobą obszar  Natura 2000.  Brak jest  jednoznacznych przepisów mówiących o 
korzyściach finansowych dla inwestorów lub osób, których grunty znajdą się na 
obszarze Natura 2000 i zostały wyłączone z produkcji rolniczej.

Wprowadzenie na terenie gminy Masłów nowych obszarów chronionych 
Łysogóry,   Ostoja  Barcza,   Ostoja  Wierzejska  i  Przełom Lubrzanki   będzie 
miało  negatywny  wpływ  na  gospodarkę  rolną  i  leśną  na  tym  terenie. 
Konsekwencja wprowadzenia tych obszarów będzie odstąpienie od stosowanych 
dotychczas  metod  uprawy  i  wprowadzenie  gospodarowania  na  zasadach 
ekologicznych, co może powodować wzrost kosztów produkcji i w efekcie jej 
nieopłacalność.

Włączenie  obszaru  Ostoja  Barcza  do  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej 
Natura 2000 w granicach proponowanych przez Ministra Środowiska obejmuje 
tereny ważne dla rozwoju gminy i regionu. Wyznaczony teren poza obszarami 
zabudowanymi  i  zainwestowanymi,  obejmujący  obszar  część  Doliny 
Wilkowskiej w północnej części gminy z zastrzeżeniem wynikającym z planów 
budowy  zbiornika  retencyjnego  ,,Dolina  Marczakowa”  i  planowane 
zagospodarowanie  sąsiedztwa  zbiornika  pod  budownictwo  turystyczno  - 
rekreacyjne. Wnosi  się  o  korektę  przedstawionego  w  załączniku  graficznym 



obszaru  granic  ,,Ostoja  Barcza”   poprzez  wyłączenie  specjalnych  obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000  z granic administracyjnych Gminy Masłów.

Rada Gminy w Masłowie uważa, że wprowadzenie nowych form ochrony 
przyrody  jest  niecelowe,  gdyż  stosowane  dotychczas  w  postaci:  otuliny 
Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego,  obszaru  chronionego  krajobrazu, 
pomników  przyrody  zabezpieczają  w  tym  względzie  potrzeby  ochrony 
środowiska  naturalnego  oraz  służą  kształtowaniu  postaw  proekologicznych 
wśród miejscowej ludności.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Rada  Gminy  w  Masłowie  opiniuje 
negatywnie  przedłożony  przez  Ministra  Środowiska  projekt  obszaru 
Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000,  położony  na  terenie  Gminy 
Masłów,  oznaczony  kodem PLH26_36  Łysogóry,  kodem  PLH26_16  Ostoja 
Barcza,  kodem  PLH26_27  Ostoja  Wierzejska  i  kodem  PLH26_29  Przełom 
Lubrzanki.

UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXXII/252/09

Rady Gminy w Masłowie z dnia 09 czerwca 2009 roku


