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Protokół 

z II spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045 

 

Dnia 8 października 2020 r., w Niedzicy odbyło się II spotkanie konsultacyjne dotyczące 

opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH1200545. 

Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkanie miało charakter terenowy, z tego też powodu 

ograniczona została liczba uczestników. 

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 zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi,  

uwarunkowaniami przestrzennymi, jak i warunkami prowadzonej gospodarki leśnej 

w obszarze Natura 2000 w Niedzicy, a także z zapisami PZO dla obszar Niedzica PLH120045 

sporządzonego w ramach PUL dla Nadleśnictwa Krościenko na lata 2018-2027 z zakresem 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Ponadto, celem spotkania było także 

przedstawienie szablonu projektu dokumentacji Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 

2000 w Niedzicy PLH120045, zagrożeń dla przedmiotów ochrony, a także omówienie 

propozycji działań ochronnych zaproponowanych w dokumentacji. 

Uczestnicy spotkania (łącznie 11 osób): 

- Sołtys miejscowości Niedzica – Pan Jan Kiedziuch; 

- Przedstawiciel Urzędu Gminy Łapsze Niżne – Pani Marta Bednarczyk;  

- Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – Pan Wojciech Kozielec; 

- Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Pani Barbara 

Mirek – Michalska; 

- Przedstawiciele Nadleśnictwa Krościenko: Pani Aleksandra Wiertelorz oraz Pan Łukasz 

Dereń; 
- Przedstawiciele Pienińskiego Parku Narodowego – Pani Ewelina Zając oraz Pan Grzegorz 

Vončina, 
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- Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: Pani Monika 

Białowąs oraz Pani Mariola Klimska; 

- Ekspert chiropterolog: Pan Wojciech Gubała – Wykonawcy ekspertyzy chiropterologicznej, 

 

Prowadzący spotkanie: 

Barbara Mirek-Michalska – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Krakowie; 

Łukasz Dereń – p. o leśniczego Leśnictwa Niedzica; 

Wojciech Gubała – ekspert chiropterolog; 

Mariola Klimska - koordynator planu zadań ochronnych, Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie. 

Program spotkania terenowego: 

• Wystąpienie koordynatora planu, Pani  Marioli Klimskiej (parking przy Zamku) – 

przywitanie uczestników, przedstawienie ramowego programu spotkania, zwrócenie 

uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa z uwagi na pandemie 

COVID-19, przedstawienie informacji na jakim etapie prac jest opracowywanie PZO 

dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045; 

• Wystąpienie Pani Barbary Mirek-Michalskiej (punkt widokowy w Niedzica-Zamek) - 

przedstawienie Planu zadań ochronnych dla obszaru Niedzica PLH120045 

sporządzonego w ramach PUL dla Nadleśnictwa Krościenko z zakresem zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000; 

• Wystąpienie Pana Łukasza Derenia (punkt widokowy w Niedzica-Zamek) – 

charakterystyka poszczególnych oddziałów leśnych w granicach obszaru Natura 2000, 

zagrożeń dla obszaru powodowanych przez presję urbanistyczną oraz związanym z 

tym zanieczyszczeniem światłem; 

• Wystąpienie Pana Wojciecha Gubały (dziedziniec zamku w Niedzicy) – 

charakterystyka stanowiska, wskazanie wlotów na stanowisko, wskazanie 

oznakowania stanowiska, wykonanych do tej pory adaptacji dla nietoperzy, 

charakterystyka zagrożeń zidentyfikowanych podczas prac nad pzo, omówienie 

propozycji zaplanowanych działań ochronnych dla obszaru. 

 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęła Pani Mariola Klimska od przywitania gości oraz przedstawienia 

ramowego programu spotkania. Zwróciła uwagę na konieczność zachowania zasad 

bezpieczeństwa podczas spotkania z uwagi na pandemię COVID-19. Przekazała także 

informacje, na jakim etapie opracowywania planu zadań ochronnych aktualnie jako ZLW 

jesteśmy.  
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Następnie prowadzenie spotkania przejęła Pani Barbara Mirek-Michalska z Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Grupa przemieściła się z parkingu przy Zamku 

w Niedzicy na punkt widokowy na polanie Tabor nad Niedzicą, z którego rozpościera się 
widok na praktycznie cały obszar Natura 2000 a szczególnie na lasy oddziału 225 Leśnictwa 

Niedzica. Pani Barbara Mirek-Michalska przedstawiła szczegółowo zapisy w PUL dla 

Nadleśnictwa Krościenko na lata 2018-2027 z zakresem zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000.  

Dalszą część spotkania poprowadził p. o leśniczego Leśnictwa Niedzica Pan Łukasz Dereń. 

Pan Leśniczy przedstawił poszczególne oddziały leśne w granicach obszaru Natura 2000, 

omówił cechy drzewostanów w wydzieleniach od a do h, scharakteryzował ich skład 

gatunkowy, wiek drzewostanu oraz prowadzoną gospodarkę leśną na tym terenie. 

Omawiane drzewostany stanowią bazę żerowiskową dla podkowców, które swoje letnie 

stanowisko mają na zamku w Niedzicy. W drzewostanach prowadzone są zabiegi 

gospodarcze zgodne z PUL mające na celu zachowanie trwałości lasu, zwiększanie 

różnorodności biologicznej i udziału gatunków liściastych w ich składzie. Głównym 

zagrożeniem w obszarze jest presja urbanistyczna na terenach sąsiadujących z lasem oraz 

oddziaływanie antropopresji  w tym głównie odwodnienie stoków. Zwrócono także uwagę na 

problem z zanieczyszczenia światłem głównie w sezonie letnim w obszarze.  

Przedstawiciele Lasów Państwowych, oprowadzili uczestników spotkania po części obszaru 

Natura 2000, wskazując na zbiorowiska/ siedliska występujące w jego granicach, jak 

i wskazali żerowiska podkowca małego zlokalizowane w oddziałach leśnych będących 

w zarządzie Lasów Państwowych. Zwiedzono między innymi wydzielenie „c „ obejmujące 

cmentarz Rodziny Salomonów zlokalizowany w obszarze, objęty ochroną Konserwatora 

Zabytków . 

Następnie, grupa przemieściła się na dziedziniec Zamku w Niedzicy, gdzie głos zabrał Pan 

Wojciech Gubała, który w trakcie swojej prezentacji ponownie przedstawił wyniki ekspertyzy 

chiropterologicznej, zidentyfikowane zagrożenia, przedstawił cele i proponowane działania 

ochronne dla przedmiotów ochrony w obszarze. Ekspert wskazał uczestnikom spotkania 

wloty nietoperzy na stanowisko, reflektory je oświetlające, trasy migracji nietoperzy po 

wylocie ze stanowiska, wskazała na sposób zabezpieczenia wejścia na stanowisko przez 

niepowołane osoby, na oznakowanie stanowiska. Ponadto, podczas wizytacji w piwnicy 

zamku, uczestnicy mogli obserwować kilka obecnych tam jeszcze osobników podkowca 

małego. Ekspert zwrócił także uwagę, iż kamienny mur na dziedzińcu jest także siedliskiem 

chronionych gatunków nietoperzy, innych niż podkowiec mały. 

Po zakończeniu wystąpień prelegentów, Pani Mariola Klimska podziękowała za przybycie, 

aktywny udział w spotkaniu i zaprosiła do wzięcia udziału w spacerze po Zamku (za 

wcześniejszą zgodą Pani Dyrektor Muzeum na Zamku w Niedzicy), aby lepiej poznać 
stanowisko podkowca małego. Podczas spaceru po Zamku, uczestnicy spotkania mogli 

zaobserwować obecność nietoperzy nie tylko na strychu pod tarasem widokowym, czy 

w piwnicy, ale także w salach wystawienniczych – np. w salach tortur. 



 

  

ProjektPOIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych  

dla obszarów Natura 2000 

 

 

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. 
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Dokumentacja fotograficzna ze spotkania (fot. Monika Białowąs): 

 

 II spotkanie konsultacyjne - terenowe dot. opracowywanie PZO dla obszaru Natura 

2000 Niedzica PLH120045  

 

  
 

II spotkanie konsultacyjne - terenowe dot. opracowywanie PZO dla obszaru Natura 

2000 Niedzica PLH120045  
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II spotkanie konsultacyjne - terenowe dot. opracowywanie PZO dla obszaru Natura 2000 

Niedzica PLH120045 – zaobserwowane podczas zwiedzania piwnicy na Zamku osobniki 

podkowca małego 

 

  

II spotkanie konsultacyjne - terenowe dot. opracowywania PZO dla obszaru Natura 2000 

Ochotnica PLH120050 – wystąpienia prelegentów, Pani Barbary Mirek-Michalskiej, Pana 

Łukasza Derenia oraz Pana Wojciecha Gubały 


