
 

 
 

 

Protokół 

z I warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Łabowa PLH120036 

Dnia 26 września 2019 roku w Urzędzie Gminy w Łabowej odbyły się I warsztaty 

konsultacyjne dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

Łabowa PLH120036. 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 (PZO bis)” współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Organizatorem spotkania była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Celem spotkania było przekazanie prawnych i merytorycznych informacji o procesie 

opracowywania Planów Zadań Ochronnych (PZO), nakreślenie ogólnej charakterystyki 

obszaru Natura 2000 Łabowa PLH120036, przedmiotów ochrony i ich zagrożeń, zachęcenie do 

włączania się do prac Związku Lokalnej Współpracy (ZLW). 

Prowadzący: 

• Justyna Ślęzak, Mariusz Skwara, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) 

• eksperci: Konrad Kata – koordynator ekspertyz przyrodniczych, Małgorzata Jaźwa – 

ekspert botanik, Maurycy Ignaczak – ekspert chiropterolog 

Uczestnicy (łącznie 19 osób):  

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych osób przez Panią Justyną Ślęzak i 

nakreśleniem programu spotkania. Po podpisaniu listy obecności i zgód na przetwarzanie 

danych osobowych Pani Justyna Ślęzak przedstawiła projekt pn. „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis). Omówiono proces sporządzania i rolę 

planów zadań ochronnych. Przedstawiono plan działań do zrealizowania w ramach 

sporządzania PZO dla obszaru Natura 2000 PLH120036, między innymi wykonanie ekspertyz, 

wizje terenowe, szkolenia. Następnie Pani Justyna oddała głos koordynatorowi obszaru Panu 

Mariuszowi Skwara. 

Pan Mariusz Skwara na wstępie zapoznał uczestników z siecią Natura 2000 w skali 

europejskiej, ogólnopolskiej i małopolskiej. Podano podstawowe informacje o obszarach w 

małopolsce oraz źródła, z których można korzystać szukając informacji o obszarach Natura 

2000 (strony www., SDF). Pan Mariusz przedstawił szczegółowo tryb sporządzania planu 

zadań ochronnych (dalej: PZO) i zakres prac do wykonania (opis granic, identyfikacja zagrożeń 

dla przedmiotów ochrony, cele działań ochronnych, działania ochronne, w tym monitoring, 

wskazania do suikzp i mpzp gmin). Wyjaśniono co to jest Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW). 

Podkreślono rolę jaką pełni Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) w procedurze tworzenia PZO. 

Przedstawiono procedurę ustanawiania PZO uwzględniającą udział społeczeństwa, konsultacje 

merytoryczne z GDOŚ i uzgadnianie dokumentu z Wojewodą Małopolskim (publikacja w 

Dzienniku Urzędowym) oraz przesyłanie w ramach nadzoru dokumentu do Ministerstwa 

Środowiska. Na zakończenie wystąpienia Pan Mariusz Skwara podziękował za uwagę i zaprosił 

do dalszego kontaktu na całym etapie sporządzania PZO. Pytanie z sali: jakie są zadania zespołu 

lokalnej współpracy? Odpowiedź: formułowanie uwag i wskazówek, każda instytucja ze 



 

 

swojego punktu widzenia. ZLW będzie na bieżąco informowany o postępach w procesie 

(przesyłanie protokołów, informacji itp.), oraz na końcu procesu podczas 21-dniowych 

konsultacji społecznych. Pani Dagmara Klimczak poprosiła uczestników spotkania o deklarację 

chęci uczestnictwa w pracach ZLW (zaznaczenie na liście obecności) i poinformowała o 

możliwości rezygnacji z ZLW. 

Następnie głos zabrał Konrada Kata – koordynator ekspertyz przyrodniczych. Pan 

Konrad w prezentacji przedstawił podstawowe informacje o obszarze Natura 2000 PLH120036 

(mapę, zakres prac – obszar z wyłączeniem terenu Lasów Państwowych, strukturę własności, 

przedmioty ochrony – siedliska i gatunek nietoperza). Poinformowano uczestników spotkania, 

że w ramach prac zostaną przeprowadzone trzy ekspertyzy – siedliskowa (4 siedliska 

przyrodnicze), chiropterologiczna i teriologiczna (duże drapieżniki między innymi wilk, 

niedźwiedź oraz ryś, wydra i bóbr). Ponadto podano terminarz prowadzenia inwentaryzacji: 

2019 i 2020 rok pełna inwentaryzacja terenu pod kątem ww. siedlisk i gatunków, wykonana 2-

etapowo (do końca października 2019 roku - I etap, do końca września 2020 – II etap). Po 

przeprowadzeniu inwentaryzacji terenowej, dla przedmiotów ochrony zostaną określone 

zagrożenia oraz cele działań ochronnych. kolejnym etapem sporządzania ekspertyz będzie 

określenie działań ochronnych oraz monitoringu prowadzonych działań ochronnych oraz 

przedmiotów ochrony. Ekspertyza wskaże również czy zachodzi konieczność wykonania planu 

ochrony dla ww. obszaru Natura 2000.  W ramach ekspertyzy zostanie (w przypadku takiej 

konieczności) zaproponowana  korekta SFD oraz przebiegu granicy obszaru. Ekspertyza będzie 

również zawierać przegląd dostępnej literatury. Następnie Pan Konrad poinformował, iż została 

wykonana w 2019 roku pełna inwentaryzacja nietoperzy oraz częściowa inwentaryzacja 

botaniczna, natomiast inwentaryzacja teriologiczna jeszcze się nie rozpoczęła. Prelegent 

zapoznał również uczestników spotkania z pewnym zagadnieniem dotyczącym granic obszaru. 

Otóż Polska (GDOŚ/RDOŚ w Krakowie) otrzymała uwagi od Komisji Europejskiej (dalej: 

KE), iż dwa najlepiej zachowane płaty siedliska przyrodniczego pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków zlokalizowane nad rzeką Kamienicą, położone są poza 

obszarami Natura 2000 (przedstawiono załącznik graficzny). Jeden z płatów przylega do 

granicy obszaru Natura 2000 Łabowa a drugi do obszaru Natura 2000 Nawojowa. Komisja 

wskazała konieczność włączenia tych płatów do sieci Natura 2000. GDOŚ w odpowiedzi na 

zarzuty KE poinformował, że możliwość włączenia tych płatów do sieci może nastąpić podczas 

tworzenia PZO. Podczas sporządzania ekspertyzy eksperci botanicy wskażą czy ww. płaty 

siedliska są na tyle wartościowe, aby  włączać je do sieci Natura 2000. Nadmieniono jednak, 

że nie będą one objęte szczegółową inwentaryzacją, gdyż ta musi obejmować tereny w obszarze 

Natura 2000.                     

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami. 
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Projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 

 


