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Szanowny Pan  
Jan Golonka 

Starosta Powiatu Nowosądeckiego 

W nawiązaniu do spotkania,  jakie  odbyło się 4  września  2009 r.  w Starostwie Powiatowym w 
Nowym  Sączu  z  udziałem  Dyrektora  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  Stanisława 
Sennika  w sprawie  projektu  Siedem Dolin  pragniemy przypomnieć,  że  zobowiązał  się  Pan  do 
pomocy  w  realizacji  tej  części  przedsięwzięcia,  która  dotyczy  uruchomienia  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. 

Choć od spotkania w Starostwie minęły blisko dwa miesiące z przykrością pragniemy zauważyć, że 
nie doczekaliśmy się z Pana strony żadnych działań. Tymczasem Ustawa o lasach z dn. 28 września 
1991 daje Panu  jako Staroście Powiatowemu takie możliwości.  Art. 40 wspomnianej ustawy, ustęp 
1. 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”. 

Wykładnia  przepisów prawa jest  więc  w tym wypadku jednoznaczna.  Starostwo Powiatowe  w 
Nowym Sączu to przecież jednostka samorządu terytorialnego, a Pan jako Starosta Nowosądecki 
może skorzystać ze swoich uprawnień. 

Apelujemy zatem do  Pana  o  interwencję  w  tej  sprawie,  tym bardziej,  że  przy  realizacji   tras 
narciarstwa  biegowego   nie  wymagane  są  pozwolenia  na  budowę.  Chodzi  jedynie  o  zgodę na 
przejęcie  tych tras w zarząd Starostwa, gdyż dotyczy to terenu trzech gmin: Łabowa, Muszyna i 
Krynica. 
 
Liczymy na to, że  podjęcie przez Pana konkretnych kroków  przełamie wreszcie administracyjną 
niemoc decyzyjną, która od kilku lat skutecznie uniemożliwia realizację  tak ważnej dla turystów i 
mieszkańców regionu inwestycji narciarskiej. 
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