Załącznik nr 5
do planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”

OBSZARY PARKU UDOSTĘPNIANE DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH, AMATORSKIEGO POŁOWU RYB I DLA INNYCH FORM GOSPODAROWANIA ORAZ SPOSOBY KORZYSTANIA Z
TYCH OBSZARÓW
Obszar udostępnienia

Zakres udostępnienia i sposób jego realizacji
Udostępnianie Parku dla celów naukowych

Obszary działań 1. Do celów naukowych udostępniony jest cały obszar Parku, z wyłączeniem form ochrony przyrody wymagających osobnych
ochronnych:
zezwoleń. Korzystanie w tych celach z terenów Parku stanowiących własność innych podmiotów niż Skarb Państwa wymaga
od 1 do 6
zgody właścicieli tych terenów.
Strefy funkcjo- 2. Jako priorytetowe należy traktować prace naukowo-badawcze prowadzone w związku z realizacją przyjętych celów ochrony Parku
nalne: od I do
i innych występujących na jego obszarze istniejących i projektowanych form ochrony przyrody.
IV (wraz z pod- 3. Korzystanie z obszaru Parku dla celów naukowych jest podporządkowane realizacji celów, dla których Park został utworzony.
strefami).
Korzystanie w celach naukowych wymaga dostosowania prowadzonych badań do rodzaju i stopnia odporności elementów
środowiska przyrodniczego i kulturowego na degradację.
4. Korzystanie z obszaru Parku dla celów naukowych koordynuje i nadzoruje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego.

Udostępnienie terenu Parku do celów edukacyjnych
Obszary działań 1. Do celów edukacyjnych związanych z popularyzacją walorów i celów ochrony Parku oraz kształtowaniem świadomości
ochronnych od 1
społeczności lokalnych i turystów udostępniony jest cały obszar Parku z zastrzeżeniem uregulowań ujętych w pkt.4. Korzystanie
do 6
w tych celach z terenów Parku stanowiących własność innych podmiotów niż Skarb Państwa wymaga zgody właścicieli tych
Strefy funkcjoterenów.
nalne od I do IV 2. Korzystanie z obszaru Parku dla celów edukacyjnych jest podporządkowane realizacji celów, dla których Park został utworzony.
(wraz z podstre- 3. Korzystanie z obszaru Parku w celach edukacyjnych wymaga dostosowania działań do rodzaju i stopnia odporności elementów
fami).
środowiska przyrodniczego i kulturowego na degradację.
4. Korzystanie w celach edukacyjnych polega na:
1) zwiedzaniu ścieżek dydaktycznych, punktów i przystanków edukacyjnych - realizowane na obszarze całego Parku;

2) uczestniczeniu w działalności ośrodków edukacji ekologicznej zlokalizowanych poza 1, 2 i 3 Obszarem działań ochronnych
oraz I Strefą funkcjonalną;
3) świadczeniu usług przewodnickich w zakresie uprawiania turystyki przyrodniczej i kulturowej;
4) organizowaniu zajęć kameralnych (w tym laboratoryjnych, audiowizualnych) związanych z edukacją przyrodniczą,
organizowaniu zajęć terenowych w oparciu o ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne;
5) uczestniczeniu w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony przyrody i środowiska, w tym
szkoleniach, akcjach edukacyjnych;
5. Korzystanie z obszaru Parku dla celów edukacyjnych koordynuje i nadzoruje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Udostępnienie terenu Parku do celów rekreacyjno – turystycznych
Obszary działań Do celów rekreacyjno-turystycznych udostępnia się obszar całego Parku zgodnie z następującymi uwarunkowaniami:
ochronnych od 1
1) dopuszczenie terenu parku do celów rekreacyjno-turystycznych koordynuje i nadzoruje realizację Dyrektor Zespołu Parków
do 6 i Strefy
Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
funkcjonalne od
2) obszar Parku dopuszczony jest do celów rekreacyjno-turystycznych pod warunkiem zgodności realizowanych przedsięwzięć
I do IV(wraz z
z celami ochrony Parku i zapisami Planu.
podstrefami).
3) dopuszcza się parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych i oznakowanych, jako parking z wyłączeniem 1 Obszaru
i Podobszaru działań ochronnych 2A, Podstrefy funkcjonalnej IA;
4) dopuszcza się uprawianie wspinaczki na ubezpieczonych drogach wspinaczkowych z wyłączeniem obiektów chronionych na
mocy odrębnych przepisów, dla których obowiązuje zakaz uprawiania wspinaczki, oraz z wyłączeniem 1 Obszaru i Podobszaru
działań ochronnych 2A, Podstrefy funkcjonalnej IA;
5) palenie ognisk poza wyznaczonymi miejscami (z wyłączeniem obszarów, na których obowiązuje zakaz palenia ognisk
wprowadzony na mocy odrębnych przepisów), organizacja imprez masowych - realizowane mogą być w 3, 4, 5 i 6 Obszarze
działań ochronnych, Podstrefie II B oraz Strefie funkcjonalnej III i IV;
6) budowa parkingów, lokalizacja kubaturowych obiektów obsługi ruchu turystycznego i obiektów sportowych – realizowana
może być w Podobszarze 4A, Obszarze działań ochronnych 5 i 6, Podstrefie IIB, Strefie funkcjonalnej III i IV;
7) korzystanie z terenów Parku stanowiących własność innych podmiotów niż Skarb Państwa wymaga zgody właścicieli tych
terenów;
8) dopuszcza się możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, motorowej, wodnej, konnej, narciarskiej i przyrodniczej poza
wyznaczonymi szlakami turystycznymi i ścieżkami edukacyjnymi (nie dotyczy rezerwatów przyrody i ostoi zwierzyny), jeśli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
9) korzystanie z obszaru Parku dla celów rekreacyjno-turystycznych jest podporządkowane realizacji celów, dla których Park
został utworzony.

10) korzystanie z obszaru Parku w celach rekreacyjno-turystycznych wymaga dostosowania rodzaju uprawianej turystyki
i rekreacji do rodzaju i stopnia odporności elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego na degradację.

Udostępnienie terenu Parku dla celów zaspokojenia potrzeb realizacji inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej
i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
Obszary działań 1. Dla celów zaspokojenia potrzeb realizacji inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej i zaspokojenia potrzeb
ochronnych od 3 mieszkaniowych udostępnia się następujące wydzielone obszary Parku:
do 6 i Strefy
1) w zakresie gospodarki rolnej:
funkcjonalne od
a) dla budownictwa zagrodowego na potrzeby gospodarstw indywidualnych – terenu całego Parku z włączeniem Obszaru 1,
II do IV(wraz z
Podobszaru 2B i 4A – działań ochronnych, Podstrefy funkcjonalnej I B i IVA,
podstrefami).
b) dla przetwórstwa płodów rolnych, usług i produkcji na rzecz rolnictwa – Obszar 5,6 i Podobszar 4A działań ochronnych; Strefę
funkcjonalną III i Podstrefy IIB oraz IVB,
2) na potrzeby usług, przetwórstwa, produkcji – Obszar 5 i 6 działań ochronnych, Strefę III i Podstrefę funkcjonalną IVB,
3) dla wydobycia kopalin – Obszar 5,6 i Podobszar 4A działań ochronnych, Strefę III i Podstrefy funkcjonalne. IIB i IV B,
4) dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych – Obszar 5,6 i Podobszar 4A działań ochronnych, Strefę III i Podstrefy funkcjonalne
IIB i IV B,
5) dla inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska w zgodzie z celami ochrony istniejących form ochrony
przyrody oraz realizacji inwestycji liniowych - teren całego Parku z wyłączeniem Obszaru 1 i Podobszaru 2B działań
ochronnych, Podstrefy funkcjonalnej IB.
2. Udostępnienie terenu Parku dla celów zaspokojenia potrzeb realizacji inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej
i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nadzoruje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Służba
Parku.

