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Protokół 

z I spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 

Dnia listopada 2018 r. w Domu Rekolekcyjnym w Węglówce odbyło się I spotkanie konsultacyjne 

dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce. Plany 

zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 przygotowywane są 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. Celem 

spotkania było omówienie metodyki i etapów prac przy sporządzaniu projektu PZO, przekazanie 

ogólnych informacji o Sieci Natura 2000 w Polsce, przedstawienie charakterystyki obszaru Kościół w 

Węglówce, przedmiotów ochrony i ich zagrożeń, a także utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Uczestnicy spotkania: 

• Monika Kozieł – koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru  

Kościół w Węglówce PLH120046, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

• Justyna Ślęzak - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

• Rafał Szkudlarek – wykonawca ekspertyzy chiropterologicznej, ProNatura 

• Krystyna Drabik – Urząd Gminy Wiśniowa 

• Michał Kus – Urząd Gminy Wiśniowa 

• Lucyna Zborowska – Sołtys wsi Węglówka 

• Katarzyna Malec – Radna wsi Węglówka 

• Ryszard Leśniak – Dyrektor Szkoły w Węglówce 

• Barbara Mirek – Michalska – RDLP Kraków 

• Danuta Grzesik – MODR, PZDR w Myślenicach 

• Ks. Wojciech Adamus – Wikariusz Parafii Węglówka  

• Radna ze wsi Węglówka 
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Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęła Pani Monika Kozieł, która powitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła 

zespół zaangażowany w opracowanie PZO dla obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce 

PLH120046. Następnie podczas prezentacji scharakteryzowała sieć Natura 2000 w Polsce, 

przedstawiła projekt POIS.02.04.00-00-0193/16, a następnie omówiła założenia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Kościół w Węglówce PLH120046, status prawny tego dokumentu oraz zasady 

współpracy w toku prac nad planem.  

Następnie głos zabrał Pan Rafał Szkudlarek, który w trakcie swojej prezentacji omówił biologię, 

zagrożenia, podstawowe założenia ochrony nietoperzy, będących przedmiotem ochrony na obszarze 

oraz ich wymagania siedliskowe.  

W części dyskusyjnej spotkania zostały poruszone następujące kwestie: 

⎯ jakie konsekwencje niesie ze sobą brak występowania nietoperzy w kościele – Pani Radna Wsi 

Węglówka  – wyjaśniono, że ma to znaczenie dla samego obszaru Natura 2000, jednak nie jest to 

podstawą do likwidacji obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce; 

⎯ jakie konsekwencje niesie ze sobą wpisanie podkowca małego na listę przedmiotów ochrony 

– Pani Radna Wsi Węglówka  – wstępnie wskazano fluktuację liczebności nocka dużego (spadek) i 

podkowca małego (wzrost), wskazano również podstawowe różnice w biologii gatunków (sposób 

żerowania, przedostawania się do budynku – konieczność zachowania drożnych wlotów dla 

podkowców, zasięg echolokacji itp.); 

⎯ czy będzie prowadzona inwentaryzacja nietoperzy na terenie prywatnych posesji – Pan Michał 

Kus i Pani Krystyna Drabik – Przedstawiciele Urzędu Gminy Wiśniowa – wyjaśniono, że nie będzie 

takiej potrzeby, jednak przy ewentualnych remontach budynków trzeba zwracać uwagę na możliwość 

występowania nietoperzy i ich ochronę, również w ramach ochrony gatunkowej; 

⎯ czy nietoperze mogą „przenieść się” do innych obiektów (np. kościołów) – Pani Krystyna 

Drabik – Przedstawiciel Urzędu Gminy Wiśniowa – wyjaśniono, że obszar Kościół w Węglówce 

PLH120046 jest elementem Europejskiej Sieci Ekologicznej, powiązanej ze sobą, w sąsiedztwie 

występują enklawy obszaru Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 obejmującego 

również kolonie rozrodcze (w obiektach sakralnych) i żerowiska, pomiędzy którymi dochodzi do 

wymiany osobników pomiędzy populacjami nietoperzy danego gatunku (tutaj: nocka dużego i 

podkowca małego); 

⎯ czym można wytłumaczyć spadek liczebności nocka dużego w kościele – Pan Michał Kus – 

Przedstawiciel Urzędu Gminy Wiśniowa – ekspert wskazał, że najprawdopodobniej przyczyną jest 

niewłaściwie dobrana iluminacja kościoła. Koordynator pzo wskazał jednak, aby dyskusje na ten temat 

rozszerzyć na kolejnym spotkaniu. Ekspert zasygnalizował, że istnieją możliwości zmiany oświetlenia 

i przedstawił pozytywne przykłady takich zmian na innych obiektach (zmiana temperatury światła, 

zmiana osłony, kierunku iluminacji itp.); 

⎯  czy w planie zadań ochronnych będą konkretne zapisy dotyczące remontów dachów, tras 

migracji nietoperzy – Pan Michał Kus i Pani Krystyna Drabik – Przedstawiciele Urzędu Gminu 

Wiśniowa – wyjaśniono, że zapisy pzo, w tym działań ochronnych, będą opracowywane wspólnie, 
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przy współudziale zarówno eksperta, jak i członków Zespołu Lokalnej Współpracy, na dalszym etapie 

sporządzania planu; 

⎯ czy trasy wskazane w pzo trasy migracji nietoperzy mogą być przeszkodą do rozwoju 

zabudowy na terenie miejscowości, remoncie dachów, czy to na etapie planowania przestrzennego, 

czy przy otrzymywaniu decyzji na wycinkę drzew  – Pan Michał Kus i Pani Krystyna Drabik – 

Przedstawiciele Urzędu Gminu Wiśniowa – wyjaśniono, iż dokumenty planistyczne na terenie form 

ochrony przyrody podlegają uzgodnieniom w rdoś, a wszelkie działania w procesie uzyskiwania 

decyzji, w tym inwestycyjnych, podlegają obowiązkowi rozważenia możliwości potencjalnego 

wpływu na obszar Natura 2000; 

⎯ czy w obszarze Kościół w Węglówce PLH120046 były inwentaryzowane siedliska 

przyrodnicze – Pani Barbara Mirek – Michalska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków 

– wskazano, że na chwilę obecną nie były inwentaryzowane siedliska przyrodnicze i ze względu na 

fakt, iż w większości są to lasy prywatne, nie przewiduje się takich działań, natomiast w granicach 

obszaru Natura 2000 ochronie podlegają również tereny leśne jako żerowiska nietoperzy; 

Pani Monika Kozieł podsumowała spotkanie oraz podkreśliła dużą rolę Zespołu Lokalnej Współpracy 

w pracach nad sporządzaniem PZO. Poinformowała również, że wszystkie materiały i informacje 

dotyczące prac nad planem zadań ochronnych oraz spotkań konsultacyjnych będą przesyłane 

uczestnikom na bieżąco. Następnie podziękowała za przybycie i zaprosiła do wzięcia udziału 

w kolejnym spotkaniu. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami. 

Wystąpienie Pani Moniki Kozieł, I spotkanie konsultacyjne obszar Natura 2000  

Kościół w Węglówce PLH120046 
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Wystąpienie Pana R. Szkudlarka, I spotkanie konsultacyjne obszar Natura 2000  

Kościół w Węglówce PLH120046 

 


