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Protokół 

z I spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050 

 

Dnia 23 listopada 2018 r., w Urzędzie  Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się I 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 zaprezentowanie wyników prac terenowych oraz wstępnych zapisów 

planu zadań ochronnych (ocena stanu zachowania przedmiotów ochrony w obszarze, 

przedstawienie zagrożeń, celów i proponowanych działań ochronnych).  

Uczestnicy spotkania (łącznie 18 osób): 

- Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: Jakub Pełka, 

Justyna Ślęzak, 

- Ekspert chiropterolog: Rafał Szkudlarek – Wykonawca ekspertyzy chiropterologicznej, 

- Wójt Gminy Ochotnica Dolna – Tadeusz Królczyk, 

- Przedstawiciele Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej,  

- Przedstawiciele Rady Gminy,  

- Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,  

- Przedstawiciel fundacji „Run Vegan”, 

- Przedstawiciel Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce”, 

- Osoby zainteresowane pracą nad planem zadań ochronnych, mieszkańcy. 

 

Prowadzący spotkanie: 

Jakub Pełka - koordynator planu zadań ochronnych (Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie). 

Program spotkania: 

• Wystąpienie koordynatora planu, Pana Jakuba Pełki – przekazanie prawnych 

i merytorycznych informacji o procesie opracowywania Planów Zadań Ochronnych 

(PZO), nakreślenie ogólnej charakterystyki obszaru Natura 2000 Ochotnica, 
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przedmiotów ochrony, zachęcenie do włączania się do prac Zespołu Lokalnej 

Współpracy (ZLW), 

• Wystąpienie eksperta chiropterologa, Pana Rafała Szkudlarka - charakterystyka 

gatunków nietoperzy będących przedmiotem ochrony w obszarze, przedstawienie 

wyników prac terenowych, omówienie zagrożeń, proponowanych działań ochronnych 

i przedstawienie wstępnych zapisów do planu zadań ochronnych, 

• Część dyskusyjna (ustalenie działań i możliwości ich realizacji, ustalenia wstępnych 

podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, dyskusja 

nad działaniami prowadzonymi dotychczas w obszarze). 

 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczął od powitania wszystkich gości w urzędzie, Wójt Gminy Ochotnica 

Dolna - Pan Tadeusz Królczyk. Następnie ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Krakowie, Pan Jakub Pełka powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił 

zespół zaangażowany w opracowanie PZO dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050. 

Podczas prezentacji scharakteryzował sieć Natura 2000 w Polsce, przedstawił projekt 

POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000”, a następnie omówił założenia planu zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru, 

status prawny tego dokumentu oraz harmonogram prac i zasady współpracy w toku prac 

nad planem. Następnie głos zabrał Pan Rafał Szkudlarek, który w trakcie swojej prezentacji 

przedstawił wyniki ekspertyzy chiropterologicznej, zidentyfikowane zagrożenia, przedstawił 

cele i proponowane działania ochronne dla przedmiotów ochrony w obszarze. 

W części dyskusyjnej spotkania, uczestnicy poruszyli problem niemożności realizacji 

inwestycji w obszarach Natura 2000. Pan Jakub Pełka wyjaśnił, że co do zasady to jest 

możliwe realizowanie inwestycji na terenie obszaru lub w jego pobliżu. Natomiast prawo 

zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody zabrania podejmowania działań mogących osobno 

lub w połączeniu z innymi znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 

2000 (w szczególności pogorszenia stanu siedlisk, negatywnych skutków dla gatunków czy 

też pogorszenie stanu integralności sieci Natura 2000). A to, czy planowane przedsięwzięcie 

może znacząco oddziaływać na obszar stwierdza przeprowadzana obowiązkowo ocena 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jeśli ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko będzie negatywna, odmawia się udzielenia zgody na przeprowadzenie inwestycji 

na obszarze Natura 2000. Pan Pełka zwrócił uwagę, że w przypadku omawianego obszaru 

Natura 2000 Ochotnica, problem praktycznie nie istnieje, ze względu na mały obszar (obszar 

obejmuje kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego, jako stanowisko kolonii rozrodczej 

podkowca małego). Zauważył również, że być może zbyt mały do potrzeb chronionych w nim 

nietoperzy, ze względu na migracje tych zwierząt. Kolejne pytanie ze strony uczestników 

dotyczyło zawartości planu zadań ochronnych. Pan Jakub Pełka wyjaśnił elementy tworzonej 

dokumentacji oraz podał przykład modyfikacji i usuwania terenów zielonych jako zagrożenie 

dla nietoperzy. Istotność tego dokumentu polega na zachowaniu chronionego gatunku 

uwzględniając zagrożenia w nim zawarte. Kolejne uwagi uczestników dotyczyły ponoszenia 

kosztów i ograniczeń na obszarze Natura 2000. 

Głos zabrał Pan Rafał Szkudlarek, który wskazał, że obszar Natura 2000 to nie tylko 

ograniczenia, jak uważa społeczeństwo, ale także spore szanse na rozwój i promocję tych 
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terenów. Podał, że wiele gmin postuluje o poszerzenie granic obszarów Natura 2000, 

gdyż z tym wiążą się możliwości otrzymania dofinansowań na realizację inwestycji. Radna 

Gminy Ochotnica Dolna kontynuowała temat ograniczeń podając przykład problematyczności 

odbudowy mostu w Kamienicy po uszkodzeniu w czasie powodzi. Prowadzący spotkanie, 

wspomniał, że działania naprawcze  priorytetowe, gdy przemawiają za tym konieczne 

wymogi nadrzędnego interesu publicznego oraz w przypadku braku rozwiązań 

alternatywnych dostają zezwolenie nawet w przypadku negatywnego oddziaływania na obszar 

Natura 2000. Dodał, że niektóre rodzaje działalności nie podlegają żadnym ograniczeniom 

na terenie obszaru Natura 2000 i jest to przede wszystkim działalność związana 

z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu. 

Radny Gminy Ochotnica Dolna wspomniał, że Dunajec w tym rejonie jest specyficznym 

ciekiem z dużym nachyleniem, przez co występują trudności ze skutecznością podjętych 

działań ochronnych. Przedstawiciel Urzędu Gminy zauważył, że problematyczność tego 

obszaru rzecznego przez specyficzną geomorfologię przejawia się w wielu kwestiach 

np. zarybianiu, działaniami na rzecz retencji, ale także zabezpieczaniem brzegów. Wskazał, 

że zabezpieczenia narzutowe w czasie powodzi porwała woda, natomiast utrzymały 

się zabezpieczenia siatkowe oraz te z wykorzystaniem wierzby wykliny. Dodał również, 

że Gmina prowadzi wiele działań, jednak sama, bez wsparcia odpowiednich organów 

nie jest w stanie wszystkiemu zaradzić. Do wypowiedzi włączyła się inna uczestniczka 

spotkania, przypominając, że tematem bieżącego spotkania nie są kwestie związane z rzeką 

Dunajec, natomiast temat dotyczy obszaru Natura 2000 Ochotnica, na którego terenie 

znajduje się jedynie kościół z jego otoczeniem. Zaproponowała aby wystąpić oficjalnie 

do RDOŚ z prośbą o spotkanie w celu omówienia kwestii „rzecznych”, w tym obszaru Natura 

2000 Środkowy Dunajec z dopływami. Wójt Gminy Ochotnica Dolna zgodził 

się i zaproponował, że wystosuje pismo w celu organizacji spotkania, dodał także, że Gmina 

Ochotnica Dolna i mieszkańcy są nastawieni przyjaźnie ku ochronie środowiska. Wyraził 

aprobatę na wszelkie dalsze rozmowy i spotkania, tak aby kwestie gospodarowania i podziału 

działań wypracowywać wcześniej. Kolejne pytanie zadał przedstawiciel urzędu gminy 

prosząc o odpowiedz na pytanie „jaki wpływ w zapisy planu zadań ochronnych ma wójt 

i gmina?”. Pan Jakub Pełka odpowiedział, że ustanawiany projekt zarządzenia planu zadań 

ochronnych będzie przedstawiany gminie, tak aby w porozumieniu jeszcze na etapie 

opracowywania ująć najlepsze możliwe zapisy. Będzie również przedkładany w trybie 21 – 

dniowych konsultacji społecznych, po czym rozpatrywane będą wszelkie zgłoszone uwagi 

do przedmiotowego dokumentu.  

Podczas prezentacji, Pan Rafał Szkudlarek opisał kolonię 55 osobników podkowca małego 

znaną od 2008 r. Przedstawił istniejące i potencjalne zagrożenia dla przedmiotów ochrony 

w obszarze Natura 2000 Ochotnica. Wspomniał o działaniach jakie już podjęto i jakie 

należałoby podjąć, żeby zachować w dobrym stanie populację nietoperzy w kościele. 

Wspomniał również o warunkach niezbędnych dla istnienia kolonii: zapewnieniu wlotów, 

odpowiedniego oświetlenia, zieleni doprowadzającej do miejsc żerowiskowych, unikaniu 

toksycznych substancji chemicznych. Ekspert skomentował zagrożenie jakim jest membrana 

materiałowa założona na czas remontu pod dachem kościoła. Tworzenie się dziur 

i rozciąganie membrany może stanowić dla nietoperzy śmiertelną pułapkę (plątanie 

się pazurków, problem z uwolnieniem się). Postanowiono w najbliższym czasie dowiedzieć 

się czy są przesłanki aby membrana została – jaki wpływ ma na warunki wilgotnościowe 

w zabytkowym kościele oraz co było powodem jej założenia. Podjęcie dalszych działań 
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będzie uzależnione od stanowiska zarządcy kościoła ks. Proboszcza (nieobecnego 

na spotkaniu) oraz specjalisty biorącego udział w remoncie dachu. Uczestnicy spotkania 

wyrazili chęć podjęcia działań, które mogłyby zminimalizować lub zlikwidować zagrożenia 

dla nietoperzy m.in. usunięcie membrany spod dachu kościoła, pozostawienie oraz nasadzenia 

zieleni w otoczeniu kościoła i cmentarza. Pan Rafał Szkudlarek dodał, że według niego 

membrana nie spełnia żadnych funkcji na strychu kościoła i nigdy wcześniej ich nie widział, 

mając dwudziestokilkuletnie doświadczenie w remontach dachów świątyń. Podjęto również 

problem pielęgnacji drzew w otoczeniu kościoła oraz starych pomników przyrody, które 

są konserwowane przez Gminę. Radny Gminy zapewnił, że sytuacja w gminie Ochotnica 

Dolna jest bardzo dobra i ciągle przybywa terenów zielonych. Padło także pytanie o inne 

dokumenty, zapewniające sprawną ochronę terenów zielonych. Przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego w Nowym Targu zwrócił uwagę, że ustanowione zostały już Plany Urządzenia 

Lasów, terenów położonych na gruntach prywatnych. Pani Radna Gminy zapytała  jakie 

są konsekwencje wyginięcia gatunku objętego ochroną. Pan Jakub Pełka odpowiadając 

na pytanie odniósł się do konsekwencji ponoszonych ze strony zaniechania ochrony 

jak i przyczyn niezależnych od człowieka. Następnie głos w dyskusji zabrał przedstawiciel 

fundacji Run Vegan, chcąc dowiedzieć się na ile unikatowa jest kolonia nietoperzy 

z Ochotnicy? Czy jest atrakcją i czy może przyciągnąć turystów? Głos zabrał ekspert 

i zwrócił uwagę na dużą wartość zachowania 55 osobników nietoperzy w kościele 

w Ochotnicy, porównując do działań ochronnych w Niemczech, gdzie ochroną obejmowane 

są nawet 3 osobniki. Podkreślił, że gatunek ten występuje tylko w południowej Polsce, 

a więc jest niezwykle cenny lokalnie. Dodał, że populacja podkowca małego zwiększa 

się jedynie przez podjęte działania ochrony czynnej, gdyż w latach 90 szacowano, że w całej 

Polsce wynosi ona jedynie około 100 osobników. Podkreślił atrakcyjność obserwowania 

wylotów nietoperzy wieczorem ze świątyni i przedstawił uczestnikom projekt Podkowiec+, 

mający na celu adaptacje i remonty stanowisk kolonii rozrodczych (głównie świątyń). Głos 

zabrał Pan Piotr Firlej, przewodnik beskidzki zajmujący się promocją tzw. „Krainy 

Podkowca”. Opowiedział o obszarze zamieszkiwanym przez podkowce małe, jakimi 

sposobami można go promować. Podał przykłady organizowanych eventów, które cieszyły 

się niezwykłą popularnością. Zachęcił do zapoznania się ze stroną internetową i fanpage 

Krainy Podkowca. 

Następnie pan Jakub Pełka wypowiedział się na temat obranego zamiaru podczas spotkań – 

zadbaniu o akceptację społeczną obszarów Natura 2000. Pan Jakub Pełka wyraził 

zadowolenie z chęci uczestników do współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska. Zapewnił o następnych spotkaniach, które będą organizowane wiosną 2019 r. 

Kolejne pytania jakie padły ze strony uczestników dotyczyły możliwości poniesienia 

niektórych kosztów działań przez RDOŚ (np. koszt nasadzeń drzew). Pan Jakub Pełka 

wspomniał o projekcie realizowanym przez RDOŚ w Krakowie: „Ochrona zagrożonych 

gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”, który 

podejmuje m.in. działania mające na celu poprawę warunków w schronieniach rozrodczych 

nietoperzy. Zasugerował skontaktowanie się z koordynatorem projektu w celu ewentualnej 

propozycji działań do włączenia w projekt. 

Ustalono, że wszelkie propozycje zagrożeń i działań ochronnych, które zostały poruszone 

na spotkaniu zostaną uwzględnione w zapisach do planu zadań ochronnych przedmiotowego 
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obszaru. Uzgodniono, że szczegółowe zapisy do dokumentu PZO będą omawiane 

na następnym spotkaniu konsultacyjnym. Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii Pan Jakub Pełka 

podziękował za przybycie, aktywny udział w spotkaniu i zaprosił do wzięcia udziału 

w kolejnym spotkaniu. Poinformował również, że wszystkie materiały i informacje dotyczące 

prac nad planem zadań ochronnych oraz spotkań konsultacyjnych będą przesyłane 

uczestnikom mailowo oraz umieszczane na stronie internetowej RDOŚ Kraków.  

Na tym spotkanie zakończono. 

 

Dokumentacja fotograficzna ze spotkania (fot. J. Ślęzak): 

 

 I spotkanie konsultacyjne dot. opracowywanie PZO dla obszaru Natura 2000 

Ochotnica PLH120050 – wystąpienie Pana Jakuba Pełki 
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I spotkanie konsultacyjne dot. opracowywanie PZO dla obszaru Natura 2000 Ochotnica 

PLH120050  

 

 

I spotkanie konsultacyjne dot. opracowywania PZO dla obszaru Natura 2000 Ochotnica 

PLH120050 – wystąpienie Pana Rafała Szkudlarka 
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I spotkanie konsultacyjne dot. opracowywania PZO dla obszaru Natura 2000 Ochotnica 

PLH120050 

 


