
1. Mieszkańcy nie chcą parku
W przeprowadzonej w maju ankiecie, 27% mieszkańców całej gminy odpowiedziało „absolutnie się nie 
zgadzam” na mieszkanie w sąsiedztwie Parku Rozrywki. 
Gdyby zawęzić wyniki tylko do mieszkańców Brodeł, to 70.46% jest przeciwnych (54.55% „absolutnie”,
15.91% „nie zgadza”). W Porębie Żegoty: przeciwnych jest 69.70% (51.52% „absolutnie”, 18.18 „nie 
zgadza”).

2. Brak drogi dojazdowej = zakorkowany dojazd do Krakowa
Inwestycja nie ma zapewnionej drogi gwarantującej, że gmina nie zostanie zakorkowana tak, jak to się 
stało w Zatorze. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach taka droga nie powstanie. 

Powodów jest kilka:
- nie ma szczegółowych planów budowy drogi
- wojewoda nie chce się zgodzić na przebieg inny, niż w wersji z 2014 roku – przez Regulice
- umowa koncesyjna ze Stalexportem nie pozwala na budowę łącznika Rudno – „Grill Brodła 780”. 
Przynajmniej do roku 2027.

U  mowa koncesyjna Stalexportu stanowi, że jeśli zostanie zbudowana nowa droga, powodująca 
zmniejszenie wpływów z A4 – skarb państwa będzie musiał wypłacać odszkodowanie. Łącznik przez tereny
PKL-u, na pewno usprawni omijanie bramek w Balicach. Zapewne dlatego wojewoda najpewniej zignoruje 
uchwałę radnych i nie weźmie pod uwagę tej wersji.

Bez tej drogi - Park Rozrywki spowoduje zakorkowanie Brodeł i utrudni wszystkim mieszkańcom
gminy tani dojazd do Krakowa z pominięciem bramek.

Duża ilość turystów zakorkuje drogę DK780 przez Brodła tak, jak to się dzieje od marca do września w 
okolicach Zatora. Alternatywnej drogi nie ma i długo nie powstanie: z powodu protestów, ochrony parku, 
braku planów jej zbudowania w ZDW, klinczu planistycznego spowodowanego przez burmistrz, z powodu 
kryzysu finansowego w budżecie państwa (redukcja akcyzy na paliwo, VAT-u na żywność),  blokady 
środków europejskich spowodowanej postawą rządu. W takich warunkach, w perspektywie 
kilku/kilkunastu lat nie będzie możliwości na budowę drogi dojazdowej do planowanego Parku.

Kwestia drogi dojazdowej nie została wynegocjowana z PKL-em.

BRĄZOWY – łącznik Rudno-DW780, niemożliwy do wybudowania z powodów 
wymienionych w tekście
CZERWONY – odcinek drogi DW780, blokowany przez klientów parku – zablokuje 
dojazd mieszkańcom gminy Alwernia do Krakowa

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/59885972
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/59885972


3. Niewłaściwa kolejność
Istnieje już gotowy projekt uchwały i dokument zmiany Studium Uwarunkowań z planami. Całość  ma ok. 
200 stron i 7 rysunków. Ten gotowy dokument jest teraz uzgadniany z instytucjami zewnętrznymi. 
Niesłusznie zakłada się, że do dokumentu zostaną wprowadzone niewielkie zmiany w wyniku uzgodnień i 
ustawowych konsultacji społecznych. 

Dokument zmian w Studium, powstał na podstawie wymagań PKL. Inwestor - nie wiedząc jeszcze, co 
chce zbudować – umieścił w swoim wniosku dosłownie wszystko, we wszystkich możliwych 
wariantach: amfiteatry, hotele, padoki, 30-metrowe budowle, 16-metrowe budynki, 60%-ową zabudowę. 
Odbyło się to na zasadzie: wrzućmy wszystko, a zobaczymy, na co gmina pozwoli. Problem polega na tym,
że burmistrz wrzuciła do projektu całość i taki dokument już procesuje.

I teraz mamy:
– niezdecydowanego inwestora, który jeszcze nie wie, co chce zbudować
– radnych, którzy nie wiedzą, co chciałby zbudować PKL
– gotowy dokument zmian w Studium Uwarunkowań ze wszelkimi szczegółami, który już jest 

uzgadniany z instytucjami

Kolejność od samego początku powinna być inna:
– PKL powinien przedstawić radnym dokładne założenia inwestycji
– radni powinni je przedyskutować
– wynegocjować z PKL-em stawiane mu warunki współpracy
– ponieważ sprawa dotyczy zmiany charakteru gminy – zarządzić konsultacje społeczne 
– na tej podstawie – z gotowymi założeniami – burmistrz powinien zlecić przygotowanie zmian w 

planach miejscowych
– … i dopiero wtedy poddać je procedurze uzgodnień
–

4. Zbyt daleko idące zmiany 
Projekt zmiany w planach miejscowych jest praktycznie gotowy. Zawiera nieakceptowalne zmiany 
(z punktu widzenia środowiskowego i potrzeb mieszkańców). Tak dużych niezgodności nie da się 
skorygować drobnymi poprawkami na etapie konsultacji społecznych. Projekt nie nadaje się do 
konsultacji - powinien zostać napisany i uzgodniony od nowa. 

Wcześniej powinny być przeprowadzone negocjacje z PKL-em i postawione mu odpowiednie warunki 
współpracy. Obecne plany są bezwarunkowe, oparte na pustych obietnicach z nieważną gwarancją 
„uścisku ręki” przedsiębiorcy.

5. PKL nie dostarczy wartościowych miejsc pracy
Parki rozrywki działają zwykle przez 6 miesięcy w roku i przez 6 miesięcy w roku mogą zapewnić 
zatrudnienie. Przez druga część roku zatrudnione jest tylko mimimum załogi potrzebne do utrzymania 
obiektu. W praktyce, może to być tylko kilka osób. 

W tym roku, Energylandia, po raz pierwszy przeprowadziła eksperyment z przedłużeniem sezonu do 23 
grudnia, pod nazwą Winter Kingdom. Czy był opłacalny i będzie kontynuowany – zobaczymy w przyszłym 
roku. Nawet mimo tej akcji, w tym roku i tak od 23 grudnia do 2-go kwietnia Energylandia – jak co roku - 
jest zamknięta.

6. Mieszkańcy nie zarobią na turystach
Niektórzy mieszkańcy liczą na to, że zarobią na działalności parku. Nieprawda. Wszystkie potrzebne 
turystom atrakcje, sklepy, miejsca noclegowe, restauracje będą się znajdowały na terenie Parku. 
Mieszkańcy nie zarobią na turystach: sprzedaży, noclegach, parkingach, restauracjach…

Inwestor nie po to inwestuje ogromne pieniądze w park, żeby dzielić się zyskami. Zostaniemy w 
sytuacji, gdy jako gospodarz, będziemy musieli zadowolić się co najwyżej okruchami z „pańskiego stołu”. 
Nie na tym polega partnerstwo publiczno-prywatne. Nie przewidziano żadnych negocjacji gminy z PKL-em 
w tej sprawie. Nie postawiono PKL-owi żadnych warunków współpracy. Przypominam: jesteśmy na etapie, 
gdy zmiana Studium jest praktycznie gotowa.



7. Odszkodowania dla mieszkańców
Spodziewamy się, że – w przypadku powstania parku - wielu właścicieli domów w okolicy inwestycji będzie
domagać się odszkodowania za utratę wartości nieruchomości. Będzie to związane z hałasem, 
zanieczyszczeniem, degradacją krajobrazowego charakteru tej okolicy. Może to być kilkadziesiąt do 100 
tys. zł od każdej nieruchomości. Płacone przez gminę.

8. Odszkodowania dla właściciela terenu
W przypadku, gdyby został uchwalony plan miejscowy w kierunku parku, spodziewamy się, że około 
dwukrotnie wzrośnie wartość tych gruntów. PKL może odsprzedać teren nowemu właścicielowi z zyskiem. 
Od tego momentu, w zasadzie nie będzie możliwości przywrócenia terenom planowanego 
krajobrazowego charakteru. Jeżeli nowemu właścicielowi gmina – kolejną zmiana planów miejscowych 
- obniży wartość gruntów – ten niechybnie zwróci się o odszkodowanie za utraconą wartość.

9. Brak gwarancji ze strony PKL 
PKL do osiągnięcia celu może obiecywać radnym „gruszki na wierzbie”. Np. doprowadzenie drogi, 
zatrudnienie mieszkańców gminy, założenie spółki na terenie gminy. Po uchwaleniu planu, takie obietnice 
nie będą nic warte. PKL-u nie będą wiązały żadne złożone gminie obietnice. Na podstawie planu 
miejscowego, będą mogli budować cokolwiek, byle było to zgodne z tym planem, a weryfikację zgodności 
projektów przeprowadzi urzędnik w starostwie w Chrzanowie.

Padły pomysły, aby zaproponować PKL umowę, w której spółka zobowiąże się do konkretnego formatu 
parku – zgodnego z potrzebami mieszkańców. Jednak nie uda się łatwo podpisać takiej umowy w sposób 
wiążący. Jeśli PKL odsprzeda ten teren komuś innemu, nowy właściciel nie będzie już 
zobowiązany żadną umową z gminą. Wszelkie umowy przestaną obowiązywać nawet, jeśli PKL 
odsprzeda grunt innej spółce, której właścicielem jest PFR.

10. Brak wpływów podatkowych do gminy
Podatek VAT 
ten w całości omija gminę i wpływa bezpośrednio do kasy Skarbu Państwa 

Podatek dochodowy
PKL ma swoją siedzibę w Zakopanem. Zgodnie z obecnym prawem, ok 6.71% z podatku CIT zasila tę 
gminę, gdzie firma ma swoją siedzibę. W tym wypadku Zakopane. 
Swego czasu padła propozycja, aby podpisać z PKL umowę, w której zobowiążemy ich do założenia spółki-
córki, z siedzibą w Alwerni. W ten sposób część podatku CIT wpływałaby do gminy. Jednak taka umowa  z 
automatu przestanie działać, jeśli PKL nie wybuduje parku, lecz odsprzeda grunt innemu podmiotowi, albo
z wielu innych potencjalnych powodów. Np. gdy PKL odsprzeda tę spółkę-córkę innemu inwestorowi.
Czy taka umowa, albo te wpadki zostały przewidziane? Nie! Burmistrz procesuje „na ślepo”, bez żadnej 
umowy z PKL-em zmiany w planach miejscowych licząc, że „jakoś się dogadamy”!

Podatek rolny
w listopadzie 2021r. Radni przegłosowali zwolnienie tego typu terenów z podatku rolnego. Tereny zajęte 
pod rekreację zostały zwolnione z podatku rolnego. Jeśli zmieni się MPZP, to z automatu te tereny będą 
wyłączone spod podatku.

Podatek od nieruchomości
Będzie naliczany od powierzchni „zabetonowanej”. Inaczej mówiąc: czym większe zabetonowanie terenu, 
tym wyższy podatek. Jest to sprzeczność z ideą zachowania przyrodniczo-krajobrazowego charakteru 
gminy zapisanego w Strategii Rozwoju Gminy. Jest to  czerpanie korzyści z oddawania wartości 
przyrodniczych za pieniądze dla gminy. Czyli...  „przyrodnicza prostytucja”.

11. Duże ryzyko niepowodzenia inwestycji
PKL nie jest inwestorem wiarygodnym. Polskie Koleje Linowe nigdy nie tworzyły parków rozrywki i 
nie mają w tym żadnego doświadczenia. Właściciel spółki PKL - Polski Fundusz Rozwoju - jest 
podejrzanym funduszem Skarbu Państwa, który najpewniej przetrwa tylko do najbliższej zmiany układu 
politycznego.

PKL nie współpracuje z Radą Miejską w zakresie inwestycji. Mimo trwającego procesu zmiany w planach 
miejscowych, próby nawiązania kontaktu przez Radnych Miejskich z inwestorem od ponad roku są 
nieskuteczne.



Inwestorem wiarygodnym byłyby stabilne, prywatne firmy – pod warunkiem, że inwestowałyby w 
działalność, w której mają wieloletnie  doświadczenie.

Istnieje duże ryzyko niepowodzenia tej inwestycji. Wprawdzie jest to ryzyko inwestora, jednak wiąże się z 
ryzykiem pozostawienia na terenie gminy 130-hektarowego „śmietniska”, którego nie da się uprzątnąć: 
niedokończonych budowli, fundamentów, nawiezionego żwiru na parkingi. Kto później będzie sprzątał 
śmietnik w Parku Krajobrazowym? 

Nie ma żadnej umowy z inwestorem, która przewidywałaby odpowiednie gwarancje dla gminy.

12. Szkody dla Rezerwatu Przyrody, niezgodność z planem ochrony parku
Planowany Park Rozrywki będzie się mieścił w samym środku Rudniańskiego Parku Krajobrazowego i 
będzie graniczył z Rezerwatem Przyrody Dolina Potoku Rodno.

Posiadamy ekspertyzy i opinie (m.in. Zespłu Parków Krajobrazowych, RDOŚ, botaników z PAN), 
potwierdzające, że zmiany przygotowane w Studium Uwarunkowań stoją w rażącej sprzeczności z Planem 
Ochrony Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 
2017 roku. 

Zmiany są zbyt daleko idące, aby można je było skorygować na etapie uzgodnień i konsultacji 
społecznych. Tym samym dokończenie aktualnego studium jest bezcelowe. W takiej formie – gdyby 
zostało uchwalone - na pewno zostanie zaskarżone.

13. Koszt infrastruktury wodociągowej obciąży gminę
O ile sfinansowanie infrastruktury energetycznej, gazowej należy do zadań inwestora oraz operatorów 
sieci, to doprowadzenie wody należy do zadań gminy. Jeśli inwestor wybuduje  sieć wodociągową, to 
gmina ma obowiązek tę infrastrukturę odkupić. Wynika to wprost z Art. 49 Kodeksu Cywilnego. Obecnie 
gminy płacą wysokie kary na rzecz UOKiK za próby uchylania się od tego obowiązku. Czy ta kwestia 
została uzgodniona z inwestorem?

14. PKL nie straci. Już zarobił na cenie ziemi bez zmiany MPZP
Pandemia otworzyła możliwości pracy zdalnej, a co za tym idzie – wielu ludzi nie musi dojeżdżać 
codziennie do pracy i są bardziej skłonni oddalić się nieco dalej od Krakowa. Dotychczas takie osiedlenia 
sięgały do Rybnej. Obecnie spodziewamy się przesunięcia tej granicy o kilkanaście kilometrów. Oznacza 
to, że ceny tych terenów wzrosły, odkąd zakupił je PKL i nawet jeśli teraz je odsprzeda innemu 
deweloperowi – zarobi. 

15. Gmina nie straciła na niewykonanych projektach MPZP
Gmina nic nie straci na niepodjęciu uchwały zmieniającej plany miejscowe. Inwestor wyłożył 20 tys. zł. na 
przygotowanie projektów zmian w planach miejscowych. PKL nie może tez domagać się zwrotu tych 
środków z powodu niewywiązania się z umowy, ponieważ... żadnej umowy nie było. Formalnie PKL wpłacił 
to w formie bezinteresownej darowizny dla gminy.

ALTERNATYWY
Istnieje kilka pomysłów nieszkodliwego zagospodarowania terenów w Brodłach. Poniżej przedstawiamy 
przykładowy, który przyczyni się do rozwoju gminy.

Zasiedlenie terenów PKL mieszkańcami „napływowymi”
Jak informował Przełom w 2010 roku, pierwotny plan poprzedniego właściciela Budus Developer SA, 
przewidywał zbudowanie na tym terenie osiedla 163 domów.

Łatwo można policzyć przychody do gminy: domy budują lub kupują zazwyczaj ludzie młodzi, zakładający 
rodzinę. Najczęściej na wieloletni kredyt. Aby uzyskać taki kredyt, rodzina musi dysponować przychodami 
przynajmniej na poziomie ok. 10 tys. zł brutto miesięcznie (netto - ok. 3500 zł na małżonka). Do budżetu 
gminy trafia 39,34% podatku PIT tych mieszkańców. Oznacza to wpływy do gminy w wysokości 8 tys. zł 
od jednego domu rocznie. 163 domy, to wpływy do gminy w wysokości co najmniej 1.3 mln zł 
rocznie. 
Zabudowa domami jednorodzinnymi na tym terenie jest już możliwa bez zmiany planów miejscowych. 

https://przelom.pl/10118-luksus-na-odludziu.html?fbclid=IwAR1msqt4H39xduzjpzoq8ZZMsMoRNeDvsjOI2tp5ZMIx05hQAkzY8w0dVIk
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