
 

 
 

 

 

 

Protokół 

z III spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050 

Ochotnica Dolna, 10.12.2019 r. 

 

Dnia 10 grudnia 2019 r., w urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, odbyło się III spotkanie 

konsultacyjne dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Ochotnica PLH120050. Plan zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 przygotowywany 

jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Organizatorem spotkania była 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

 

Cel spotkania: 

Celem spotkania było przedstawienie proponowanych zapisów zawartych w projekcie planu 

zadań ochronnych dla obszaru Ochotnica PLH120050, a także dyskusja nad zaproponowanymi 

działaniami ochronnymi. Zapoznanie uczestników spotkania z działaniami ochrony czynnej 

podjęte przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, mające na celu niwelację 

zagrożeń dla przedmiotów ochrony. Podsumowanie dotychczasowych prac oraz współpracy 

Zespołu Lokalnej w Współpracy. 

Prowadzący: 

• Justyna Ślęzak - koordynator planu zadań ochronnych (Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, 

• Monika Białowąs – planista regionalny (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). 

 

 



 

 

Program spotkania: 

1. Podsumowanie działań dot. sporządzenia planu zadań ochronnych, 

2. Przedstawienie ostatecznego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych, 

3. Przestawienie procesu przeprowadzonych konsultacji społecznych zarządzenia, 

4. Przedstawienie działań podjętych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16  

pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 

2000 w Małopolsce” - Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących 

kształtowania zieleni na trasach przelotów dla nietoperzy przy obiekcie kościoła  

p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, 

5. Część dyskusyjna (również w trakcie prezentacji). 

 

Uczestnicy spotkania: 

Osoby zainteresowane pracą nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica 

PLH120050 - zgodnie z listą obecności, w tym: wójt gminy Ochotnica Dolna, przedstawiciele 

Rady Gminy, przedstawiciele urzędu gminy Ochotnica Dolna, przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego w Nowym Targu. 

 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych przez organizatorów oraz podaniem 

programu spotkania. Następnie przypomniano podstawy prawne i tryb sporządzania planu 

zadań ochronnych. Omówiono poszczególne etapy w procesie ustanawiania PZO wraz 

przybliżeniem zakresu prac, który został już zrealizowany. Przedstawiono projekt zarządzenia 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych wraz załącznikami, omawiając szerzej 

najważniejsze kwestie (działania ochronne). Następnie omówiono przebieg 21-dniowych 

konsultacji społecznych projektu PZO. W dalszej części spotkania przedstawiono projekt 

opracowania dokumentacji projektowych dotyczących kształtowania zieleni na trasach 

przelotów dla nietoperzy w otoczeniu kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy 

Dolnej” wraz z załącznikami. Dokumentacja wykonana została w ramach projektu  

nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych  

w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Krakowie. Po przyjęciu ostatecznej wersji dokumentacji, jej 

propozycje będą realizowane. W dyskusji poruszano tematy m.in.: nasadzeń zieleni dla 

nietoperzy (miejsc, wysokości i liczby sadzonek), potencjalnych tras przelotu nietoperzy, 

wspomagania działań ochronnych akcjami edukacyjnymi. Poruszono także kwestię 

sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tylmanowa PLH120095, 

znajdującego się na terenie gminy Ochotnica Dolna – msc. Tylmanowa, dla którego rozpoczęto 

prace w roku 2019.  

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zwrócił uwagę, na obowiązywanie 

uproszczonych planów urządzenia lasów na gruntach prywatnych, które dla gminy Ochotnica 

Dolna zostały zatwierdzone w roku ubiegłym, a więc przez 10 lat będą obowiązujące.  



 

 

Wójt Gminy wspomniał o przygotowanym projekcie nasadzeń wokół pomnika Krwawej 

Wigilii, który znajduje się na naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie drogi powiatowej. 

Projekt nasadzeń wokół pomnika zakłada nasadzenia cisów, więc oba projekty współgrałyby 

ze sobą.  

Pracownik w RDOŚ w Krakowie wspomniał o historii utworzenia obszaru Natura 2000 

Ochotnica – kościółek został zaproponowany do włączenia w sieć przez zarządcę obiektu.  

Z sali padło pytanie o możliwość wyznaczenia innych obszarów Natura 2000 w gminie.  

Przedstawiono możliwości rozszerzenia granic obszarów, które już funkcjonują. 

  

Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii, podziękowano za aktywny udział w spotkaniach, mający 

realne odzwierciedlenie w zapisach dokumentacji. Podziękowano za owocną współpracę  

w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy oraz poinformowano o najbliższych krokach  

w ustanawianiu planu zadań ochronnych. Wszystkie materiały i dokumenty zgromadzone w 

toku sprawy wysyłane są uczestnikom spotkań mailowo oraz zamieszczane na stronie 

internetowej RDOŚ Kraków: http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-ochotnica.  

Pan Wójt Gminy Ochotnica Dolna – Tadeusz Królczyk, podziękował za dotychczasową 

współpracę, wyrażając zadowolenie, że taki projekt realizowany był na terenie gminy  

oraz wyrażając nadzieję za dalsze spotkania przy okazji innych wspólnych działań i projektów.  

 

Fotorelacja ze spotkania: 

 

 

Fot. III spotkanie konsultacyjne Zespołu lokalnej Współpracy. Fot. M. Białowąs  

http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-ochotnica


 

 

 

 

Fot. III spotkanie konsultacyjne Zespołu lokalnej Współpracy. Fot. M. Białowąs  
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