Protokół
z I spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045

Dnia 7 listopada 2019 r., na Zamku w Niedzicy (adres: 34-441 Niedzica ul. Zamkowa 2)
odbyło się I spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Niedzica PLH1200545. 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 zaprezentowaniewyników 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 11 osób):
- Sołtys miejscowości Niedzica
- Przedstawiciel Urzędu Gminy Łapsze Niżne – Pani Marta Bednarczyk
- Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
- Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Pani Barbara
Mirek - Michalska,
- Przedstawiciel Pienińskiego Parku Narodowego – Pan Bogusław Kozik,
- Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: Justyna Ślęzak,
Monika Białowąs, Agnieszka Dmytrowska, Mariola Klimska
- Ekspert chiropterolog: Krzysztof Piksa, Wojciech Gubała – Wykonawcy ekspertyzy
chiropterologicznej,
W części spotkania udział wzięła także Pani Ewa Jaworowska-Mazur, Dyrektor Muzeum –
Zamek w Niedzicy.
W spotkaniu niestety nie mogli uczestniczyć przedstawiciele Nadleśnictwa Krościenko,
o czym wcześniej poinformowali organizatora spotkania, jak zadeklarowali swoje
uczestnictwo w kolejnym spotkaniu.
W spotkaniu również nie mogli uczestniczyć Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków z Delegatury w Nowym Targu, jednak Kierownik Delegatury Pan Paweł
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Dziuban zadeklarował uczestnictwo w pracach Lokalnego Zespołu Współpracy na kolejnych
etapach.
Prowadzący spotkanie:
Mariola Klimska - koordynator planu zadań ochronnych (Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie).
Program spotkania:
• Wystąpienie Pani Justyny Ślęzak – przedstawienie ogólnych informacji na temat
projektu w ramach którego opracowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru,
• Wystąpienie koordynatora planu, Pani Marioli Klimskiej – przekazanie prawnych
i merytorycznych informacji o procesie opracowywania Planów Zadań Ochronnych
(PZO), nakreślenie ogólnej charakterystyki obszaru Natura 2000 Niedzica,
przedmiotów ochrony, zachęcenie do włączania się do prac Zespołu Lokalnej
Współpracy (ZLW),
• Wystąpienie eksperta chiropterologa, Pana Wojciecha Gubały - charakterystyka
gatunku nietoperza będącego przedmiotem ochrony w obszarze, przedstawienie
wyników prac terenowych, omówienie zagrożeń, proponowanych działań ochronnych,
• Część dyskusyjna (ustalenie działań i możliwości ich realizacji, ustalenia wstępnych
podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, pytania od
uczestników).
Przebieg spotkania:
Spotkanie rozpoczęła Pani Justyna Ślęzak od przywitania gości a następnie poprosiła
o przedstawienie się każdego z uczestników spotkania oraz zaprezentowała podstawowe
informację na temat projektu w ramach którego opracowywany jest Plan Zadań Ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045 tj.: projekt POIS.02.04.00-000193/16„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.
Następnie Pani Mariola Klimska, koordynator planu zadań dla przedmiotowego obszaru,
przedstawiła podstawowe informacje na temat sieci Natura 2000 w Unii Europejskiej oraz
obecny stan wdrażania sieci w Polsce, omówiła podstawowe zasady funkcjonowania sieci jak
i poszczególnych obszarów natura 2000, następnie przedstawiła podstawę prawną
ustanawiania pzo, poszczególne etapy jego opracowywania, jak i szczegółowo zakres pzo
wraz z podanie przykładowych jego zapisów. Scharakteryzowała także przedmiotowy obszar
Natura 2000 oraz wskazała granicę całego obszaru jak i granice fragmentu obszaru Natura
2000 dla którego pozo opracowane zostanie przez RDOŚ a która część obszaru znalazła się w
ustaleniach Planu Urządzenia Lasów Nadleśnictwa Krościenko. Omówiła także harmonogram
prac i zasady współpracy w toku prac nad planem dla obszaru Niedzica. Przedstawiła także
przykładowe działania z zakresu ochrony czynnej nietoperzy realizowane przez RDOŚ
w Krakowie w ramach realizacji zapisów obowiązujących już PZO dla „nietoperzowych”
obszarów Natura 2000.

ProjektPOIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Gubała, 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, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie Pani Barbara Michalska zaproponowała, że na II spotkanie przygotuje krótką
prezentację na temat zapisów dotyczących przedmiotowego obszaru Natura 2000 zawartych
w obowiązującym już Planu Urządzenia Lasów dla części obszaru nie objętego pzo
opracowywanym przez RDOŚ.
Pani Mariola Klimska poprosiła Ekspertów chiropterologów (Pana W. Gubałę oraz K. Piksę)
o potwierdzenie informacji z SDF, iż fragment żerowiska dla podkowców z koloni na Zamku
zlokalizowany jest po drugiej stronie Zbiornika Czorsztyńskiego. Chiropterolodzy stwierdzili
jednak, iż potrzebne są szczegółowe badania tej kwestii, i że bardziej prawdopodobne jest, iż
nietoperze z tej kolonii częściej korzystają jednak z żerowisk w granicach obszaru w
bezpośrednim sąsiedztwie Zamku, jak i z żerowisk zlokalizowanych na ternie Lasów
Państwowych.
Pani Koordynator zapytała także Sołtysa Wsi Niedzica, o ewentualne zgłaszane przez
mieszkańców i właścicieli nieruchomości w granicach obszaru potrzeb wycinki drzew czy
inne obawy dotyczące nietoperzy czy samego obszaru Natura 2000. Pan Sołtys stwierdził
jednak, że do tej pory nikt z mieszkańców nie zgłaszał żadnych problemów czy wątpliwości.
Poprosiła także Pana Sołtysa o pomoc w zaproszenie na kolejne spotkanie właścicieli
nieruchomości w granicach Obszaru Natura 2000 Niedzica.
Panie Barbara Michalska zapytała ekspertów o faktyczne wykorzystywanie przez nietoperze
żerowisk w granicach siedlisk leśnych w zarządzie LP, oraz o fakt, iż ten kompleks leśny jest
mocno oświetlony i czy to nie powoduje, iż nietoperze nie mają jak do niego dolecieć. Pan
Wojciech Gubała zapewnił jednak, że tereny kompleksu leśnego na zachód od Zamku są
miejscem żerowania nietoperzy.
W dalszej części spotkania uczestniczyła także Pani Ewa Jaworowska-Mazur, Dyrektor
Muzeum Zamek w Niedzicy. Pani Mariola Klimska, w skrócie przedstawiła największe do tej
pory stwierdzone zagrożenia dla kolonii tj. oświetlone wyloty. Pan Krzysztof Piksa wyjaśnił,
iż w celu niwelacji tego zagrożenia wystarczy o 2 stopnie zmienić konta padania światła
w lampach. Pani Dyrektor zadeklarowała chęć współpracy w celu zniwelowania tego
zagrożenia, wskazała aby porozmawiać z pracownikami technicznymi Muzeum.
Na zakończenie spotkania jednogłośnie ustalono, aby na kolejnym spotkaniu uwzględnić w
programie spacer po Zamku będącym stanowiskiem letnim kolonii podkowca małego. Na
kolejnym spotkaniu odbędzie się więc taki spacer, jak i zorganizowane zostanie „wyjście
terenowe”, aby członkowie ZLW mogli zapoznać się z lokalizacją wlotów nietoperzy, trasami
przelotu na żerowiska, jak i fragmentem samego żerowiska.
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Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii Pani Justyna Ślęzak podziękowała za przybycie, aktywny
udział w spotkaniu i zaprosiła do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu. Pani Mariola
Klimska poinformowała, 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 Niedzica
PLH120045
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I spotkanie konsultacyjne dot. opracowywanie PZO dla obszaru Natura 2000 Niedzica
PLH120045 – wystąpienie Pani Marioli Klimskiej

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