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APEL ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 
O OCHRONĘ PRZYRODY BESKIDU MAŁEGO 
ORAZ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA RZYKI 

ZAGROŻONYCH BUDOWĄ WIELKIEGO OŚRODKA NARCIARSKIEGO 
 
 
Szanowny Panie Ministrze,  
 
W imieniu niżej podpisanych organizacji społecznych zwracam się z prośbą o niewyrażanie 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa w 
zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Andrychów na cele nieleśne, w związku ze zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rzyki.  
 
Lasy te miałyby zostać przeznaczone pod budowę wielkoskalowego ośrodka narciarskiego w 
Beskidzie Małym: sieci kilkunastu wyciągów i tras narciarskich na stokach Potrójnej, Turonia 
i Klimaski, sztucznego oświetlenia i systemu do naśnieżania stoków, w tym zbiorników 
retencyjnych na 300 tys. m3 wody, zabudowy usługowej, noclegowej, restauracji, parkingów, 
a nawet krytego stoku narciarskiego na stokach Turonia. Inwestycja ma powstać na terenie 
Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, tuż obok rezerwatu przyrody Madohora i obszaru 
Natura 2000 „Beskid Mały”.  
 
Zwracamy uwagę na następujące kwestie: 
 
1. Zmiana przeznaczenia gruntów dotyczy terenu cennego przyrodniczo 
 
Teren przeznaczony do wylesienia ma ogromną wartość przyrodniczą – stanowi zwarty 
naturalny las bukowo-jodłowo-jaworowy w wieku 70–120 lat, ze stanowiskami chronionych 
gatunków roślin oraz siedliskami rzadkich zwierząt, np. dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła 
trójpalczastego, puszczyka uralskiego. Lasy te posiadają również statut lasów ochronnych z 
uwagi na swoją glebo i wodochronną rolę. Teren przeznaczony do wylesienia znajduje się w 
Parku Krajobrazowym Beskidu Małego i zgodnie z prawem1 ma być chroniony przed 
zakłóceniami stosunków wodnych, degradacją gleb i szaty roślinnej oraz zakłóceniami 
harmonii w krajobrazie w związku ze szkodliwą działalnością gospodarczą. Lasy Beskidu 
Małego stanowią cenne siedliska wszystkich trzech dużych drapieżników Polski: wilka, rysia 
i notowanego tu corocznie niedźwiedzia brunatnego.  
 

                                                
1  Rozporządzenie nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Parku 
Krajobrazowego Beskidu Małego (Dziennik Urzędowy Województwa Bielskiego nr 9, 26 czerwca 1998 r.) 



2. Zmiana przeznaczenia gruntów służyć ma rozbudowie nielegalnej inwestycji 
narciarskiej  
 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego służyć ma rozbudowie ośrodka 
narciarskiego Czarny Groń, który w 2009 r. został nielegalnie rozbudowany o wyciąg 
krzesełkowy i instalacje do oświetlenia i naśnieżania stoków. Do dnia dzisiejszego nie został 
on zalegalizowany i co roku funkcjonuje jako samowola użytkowa, a inwestor czerpie z tego 
zyski. Za skandaliczne należy uznać popieranie takich działań poprzez umożliwienie dalszej 
rozbudowy ośrodka narciarskiego. Nie znajdujemy żadnych podstaw merytorycznych i 
prawnych, które upoważniałyby do przychylenia się do wniosku rozbudowy nielegalnie 
powstałego ośrodka narciarskiego na terenach lasów ochronnych, stanowiących siedliska 
chronionych gatunków roślin i zwierząt.  
 
3. Zmiana przeznaczenia gruntów utrudni prowadzenie gospodarki leśnej i ochronę 
leśnych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 
 
Potwierdzeniem tego faktu jest pismo RDLP w Katowicach z dnia 27.12.2016 znak 
ZS.2210.1.39.2016.AM(TK), negatywnie opiniujące zmianę przeznaczenia rzeczonych 
gruntów. W uzasadnieniu wskazano m.in.: 
• „Nadleśnictwo Andrychów już aktualnie boryka się z wieloma trudnościami 
wynikającymi z istnienia ośrodka Czarny Groń. Utrudniona jest komunikacja, masowy 
napływ turystów skutkuje zaśmiecaniem lasu, a zwierzyna leśna w znacznej mierze zmieniła 
ostoje i wycofała się z przyległego do ośrodka terenu. Dalsza ekspansja ośrodka na grunty 
leśne może zaburzyć stosunki wodne /.../”; 
• „Inwestycje wymagające liniowych wylesień nie wpisują się w koncepcję parku 
krajobrazowego Beskidu Małego, a wręcz niszczą tę koncepcję”; 
• „Teren stanowi przede wszystkim koryto potoku Wieprzówka z przyległymi łęgami z 
drzewostanem olszowym /.../ stanowiące siedlisko priorytetowe programu Natura 2000 nr 
91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Grunty /.../ o dużym walorze 
przyrodniczym, a zmiana ich przeznaczenia wiązałaby się z degradacją cennego ekosystemu”; 
• „proponowane zmiany /.../ skutkować będą bezużytecznością od lat tworzonych 
leśnych szlaków komunikacyjnych i składnic, a tym samym zdezorganizują, a miejscami 
uniemożliwi ą racjonalne użytkowanie lasu”.  

 
Powyższe stanowisko Lasów Państwowych wskazuje jednoznacznie, że rozbudowa ośrodka 
narciarskiego Czarny Groń będzie oddziaływać negatywnie zarówno na prowadzenie 
gospodarki leśnej, jak i ochronę leśnych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Zmiana 
opinii z negatywnej na pozytywną dla tego samego terenu, która nastąpiła po zmianie 
dyrektora RDLP, podważa zaufanie społeczeństwa do Lasów Państwowych. W naszej ocenie 
niedopuszczalne jest podejmowanie niemerytorycznych decyzji na korzyść prywatnego 
inwestora kosztem zasobów przyrodniczych Beskidu Małego.   
 
4. Beskid Mały nie ma warunków do rozwoju sportów narciarskich 

Warunki wysokościowe i klimatyczne Beskidu Małego nie zapewniają racji bytu inwestycjom 
uzależnionym od śniegu. Góra, na której ma być zlokalizowana nowa infrastruktura, to m.in. 
Potrójna (wysokość 833 m n.p.m.), wylesiania mają dotyczyć jej wschodnich i południowych 
(!) stoków. Rejony górskie, w których planowana jest inwestycja, są ubogie w zasoby wodne. 
Tymczasem na jeden metr sześcienny sztucznego śniegu potrzeba aż ok. 400-500 litrów 
wody. Inwestycja nie będzie więc mogła zostać należycie dośnieżona, a jej sztuczne 



dośnieżanie będzie się odbywć kosztem zasobów wody dla lokalnej społeczności. Już obecnie 
rzeka Wieprzówka, z której pobierana jest woda do nielegalnego użytkowania ośrodka 
Czarny Groń, co roku wysycha. Nie ma racjonalnych podstaw, aby udostępniać cenne 
przyrodniczo i nie predysponowane do uprawiania narciarstwa tereny.  
 
5. Inwestycja budzi sprzeciwy społeczne 

O zachowanie naturalnych walorów przyrody i krajobrazu Beskidu Małego postulują nie 
tylko organizacje przyrodnicze, ale i mieszkańcy sołectwa Rzyki. Lokalizacja wyciągów 
narciarskich, kolejek linowych i zbiorników na wodę do naśnieżania stoków w wielu 
przypadkach planowana jest w bardzo bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Inwestycje 
narciarskie stanowią bardzo uciążliwe sąsiedztwo. Negatywne oddziaływania związane są z 
ponadnormatywnym hałasem generowanym z armatek śnieżnych (pracujących także w nocy i 
nad ranem) i pracujących często przez całą noc ratraków. Hałas powodowany będzie także 
przez obecność ludzi na stoku, muzykę rozrywkową na stokach czy udostępnienie skuterów 
śnieżnych. Negatywny wpływ będzie generować także sztuczne oświetlenie ośrodka. Takie 
oddziaływanie wyklucza spokojne życie mieszkańców przysiółków. Zagrożone jest także 
funkcjonowanie Pustelni Archidiecezji Krakowskiej, stanowiącej ważny ośrodek duchowy w 
regionie. Mieszkańcy nie wyrażają zgody na budowę i funkcjonowanie wielkiego ośrodka 
narciarskiego. Z tego powodu zawiązały się liczne komitety protestacyjne. Mieszkańcy 
kierują także do władz apele o zatrzymanie tej szkodliwej inwestycji. Zmiana przeznaczenia 
gruntów jest więc procesem nieakceptowanym także ze społecznego punktu widzenia.  
 
Z uwagi na powyższe argumenty apelujemy o odmowę wydania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele związane z budową wielkiego ośrodka narciarskiego 
w Beskidzie Małym. Taka decyzja będzie stanowić wyraz troski o warunki życia 
mieszkańców oraz o zachowanie  cennego przyrodniczo i krajobrazowo regionu w stanie 
niepogorszonym dla przyszłych pokoleń. Zażegna także postępującą falę protestów i 
niepokojów społecznych w sołectwie Rzyki.  
 

W imieniu sygnatariuszy apelu 
Radosław Ślusarczyk 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 
 
 
 
Sygnatariusze apelu:  
Fundacja alter eko 
Fundacja ART in ACTION 
Fundacja Dzika Polska 
Fundacja Greenmind 
Fundacja Greenpeace Polska 
Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej "LEX NOVA" 
Fundacja Nasza Ziemia  
Fundacja Psubraty 
Fundacja Strefa Zieleni  
Fundacja Zielone Światło 
Klub Gaja 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
Polska Zielona Sieć 



PTOP "Salamandra" 
Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów 
Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" 
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur “Sadyba” 
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 
Stowarzyszenie Ptaki Polskie 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 
 
 


