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Celem spotkania było nie tylko złożenie nowemu burmistrzowi Muszyny kurtuazyjnej wizyty
członków Społecznego Komitetu Wspierania Realizacji Stacji Narciarskich, ale także prośba o
interwencję w sprawie przełamania barier administracyjnych uniemożliwiających realizację
inwestycyjnego przedsięwzięcia „Siedem Dolin”.
Pomysł uczynienia z Beskidów „narciarskiego zagłębia” jest oczywiście znany burmistrzowi
Muszyny, niemniej jednak spotkanie rozpoczęto od nakreślenia idei samego przedsięwzięcia, z
położeniem nacisku na turystyczny rozwój regionu. Opis inwestycji przedstawił Przewodniczący
Komitetu Jerzy Majka. O barierach prawnych dla projektu i administracyjnej niemocy decyzyjnej
mówił z kolei wiceprzewodniczący Grzegorz Jeż.
Wyrażając swoją opinie na temat barier administracyjnych dla inwestycji burmistrz Muszyny Jan
Golba stwierdził, że rozporządzenie Wojewody Małopolskiego skutecznie blokujące zatwierdzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjno-sportowego
„Szczawniczek” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik , który uniemożliwia realizację inwestycji
„Siedem Dolin „ jest niezgodne z prawem. Zdaniem burmistrza dokument wymaga uchylenia. Taką
decyzję może podjąć minister ochrony środowiska. Jan Golba zadeklarował , że w tej sprawie
spotka się z Ministrem Środowiska Maciejem Nowickim i nowym wojewodą Małopolski
Stanisławem Kracikiem. Byłaby to także okazja do interwencji w konkretnej sprawie, tzn.
umożliwienie realizacji tej części inwestycji, która umożliwiłaby połączenie Jaworzyny Krynickiej
ze Szczawnikiem przez Kotylniczy Wierch.
Odrębnym wątkiem spotkania były kwestie związane z jak najszybszym uruchomieniem w ramach
projektu „Siedem Dolin” tras narciarstwa biegowego.
Przypomnijmy, że ten etap realizacji projektu wymaga jedynie wyrażenia zgody Lasów
Państwowych / Nadleśnictw Nawojowa praz Piwniczna/ na udostępnienie dróg leśnych dla potrzeb
narciarstwa biegowego i poszerzenie zaledwie 20-tu procent odcinków tras do szerokości 6
metrów. 30-to kilometrowy odcinek tras przebiega istniejącymi już drogami leśnymi i szlakami
zrywkowymi. Ich poszerzenie wiąże się z koniecznością wycięcia drzew. Dzięki temu narciarze
zyskają komfort jazdy i bezpieczeństwo, a na trasach będzie większa ilość śniegu. Przygotowanie i
utrzymanie tras wymaga konieczności korzystania z ratraków na terenie obszarów leśnych.
Pozytywna decyzja w tej sprawie także uzależniona jest od Lasów Państwowych.
Jednak ustawa Ustawy o lasach z dn. 28 września 1991 daje w tej kwestii możliwości decyzyjne
także organom samorządowym Art. 40 , ustęp 1., wspomnianej ustawy wyraźnie mówi, że
„Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowanego ministra lub organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego, może przekazać wskazanej przez wnioskodawcę
jednostce organizacyjnej lasy, grunty oraz inne nieruchomości , bez zmiany dotychczasowego
przeznaczenia, jeżeli za tym przemawiają względy (…) wypoczynku ludności”. Oznacza to, że
burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna może z takich uprawnień skorzystać i wystąpić
o przekazanie muszyńskiemu samorządowi tych terenów Lasów Państwowych, którymi miałaby

przebiegać część tras narciarstwa biegowego.
Do takiego sposobu rozwiązania problemów z wytyczeniem tras narciarstwa biegowego burmistrz
Golba odniósł się sceptycznie. Jego zdaniem wybranie tej drogi interwencji wydłuży urzędniczy
proces decyzyjny. Wymaga to bowiem „szatkowania „ działek ewidencyjnych” i zaangażowania
geodetów. Poza tym w sytuacji kiedy Lasy Państwowe przekażą samorządowi grunty leśne z
wytyczonymi szlakami zrywkowymi, zamienionymi potem na trasy narciarstwa biegowego,
wówczas nadleśnictwa będą musiały wytyczyć nowe szlaki zrywkowe. W ten sposób czas podjęcia
konkretnych działań znowu się wydłuży.
Zdaniem burmistrza Golby istnieje inna możliwość rozwiązania tego problemu. Do Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych samorząd powinien zwrócić się z wnioskiem o użytkowanie
terenów leśnych na obopólnie określonych warunkach. Innym rozwiązaniem mogłoby być
wystąpienie o zamianę gruntów leśnych między muszyńskim samorządem a Lasami Państwowymi.
Ostatecznie przychylono się do pierwszego z wariantów /wniosek o użytkowanie/. Ustalono, że
komitet wystosuje do burmistrza Muszyny oficjalna prośbę o skierowanie do Lasów Państwowych
stosownego wniosku.
Po zakończeniu spotkania członkowie komitetu zdecydowali o niepowiadamianiu na razie
dziennikarzy o odbytym spotkaniu i czekaniu na podjecie konkretnych działań przez burmistrza
Muszyny.

