
Komunikat
w sprawie wprowadzenia opłat za wejście na tereny prywatne,

na których położony jest rezerwat Góra Zborów

W  związku  z  „Porozumieniem  o  współpracy  w  zakresie  wspólnej  realizacji 

interdyscyplinarnego  programu  ochrony  przyrody,  dóbr  kultury  i  krajobrazu  oraz 

zagospodarowania i udostępnienia turystycznego obszaru Skał Kroczyckich w tym Rezerwatu 

Góra Zborów”, zawartym w listopadzie 2006 r. pomiędzy m.in. Towarzystwem Miłośników 

Ziemi  Zawierciańskiej,  Zespołem  Parków  Krajobrazowych  Województwa  Śląskiego, 

środowiskami  wspinaczkowymi,  a  także  w  związku  z  porozumieniem  między  TMZZ, 

ZPKWŚ i  Polskim Związkiem Alpinizmu,  zawartym w kwietniu  2009 r.,  prowadzone są 

szerokie  działania  związane  z  restrukturyzacją  rynku  turystycznego  oraz  czynną  ochroną 

bioróżnorodności i krajobrazu na tym terenie (odsłanianie muraw kserotermicznych i skał, 

wprowadzenie  wypasu  zwierząt  jako  utrwalenie  cennych  ekosystemów,  ustawienie  tablic 

informacyjnych  wokół  rezerwatu,  oczyszczanie  terenu  z  ustawieniem  koszy  na  śmieci, 

egzekwowanie  przez pracowników rezerwatu  przepisów związanych  z  ochroną  przyrody). 

Zadania  te  prowadzone  są  pod  nadzorem  merytorycznym  przedstawicieli  środowisk 

naukowych.

Dzięki  dwuletnim  doświadczeniom  uzyskano  przekonanie  o  słuszności  kierunku 

prowadzonych działań. Ma on doprowadzić do zachowania dziedzictwa przyrodniczego Góry 

Zborów przy jednoczesnym jej dostępie dla ruchu wspinaczkowego i turystycznego. Służyć 

temu  ma  kompromis  między  koniecznością  ochrony  przyrody,  działalnością  człowieka, 

związaną m.in. z rozwojem turystyki, a interesem właścicieli gruntów. 

W  świetle  zmian  w  strukturze  własności  gruntów  na  Wyżynie  Krakowsko-

Częstochowskiej,  a  co  za  tym  idzie  ograniczania  dostępności  terenów  turystycznych  i 

wspinaczkowych,  TMZZ wraz z partnerami podjął  działania,  w wyniku których od lutego 

2009 r.,  TMZZ, w imieniu właścicieli,  zarządza gruntami na terenie  Góry Zborów. Takie 

rozwiązanie  gwarantuje,  że  tereny  te  zostaną  zachowane  jako  ogólnodostępne.  Fundusze 

pochodzące z wprowadzenia opłat za wejście na tereny prywatne, na których położony jest 

rezerwat Góra Zborów, będą przeznaczane w części dla właścicieli terenu, a w części – na 

zabezpieczenie  infrastruktury  turystycznej  i  wspinaczkowej,  prowadzone  czynne  zabiegi 

ochrony przyrody, wywóz nieczystości.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze TMZZ, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie, tel.
(fax.)  (032) 672 21 65, (032) 672 28 53,  tmzz@zawiercie.com.pl;  godziny otwarcia biura: 
8.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku.
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