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Protokół 

z II spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 

Dnia 10 kwietnia 2019 r. w Domu Rekolekcyjnym w Węglówce odbyło się II 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 przedstawienie szablonu dokumentacji będącego podstawą do sporządzania planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000; oraz przedstawienie wyników ekspertyzy 

chiropterologicznej, zidentyfikowane zagrożenia, cele i projektowane działania ochronne dla 

przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046. 

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 

• Agnieszka Dmytrowska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

• Rafał Szkudlarek – wykonawca ekspertyzy chiropterologicznej, ProNatura 

• Ks. Sławomir Kamiński – Proboszcz Parafii Węglówka 

• Bogumił Tadeusz Pawlak – Wójt Gminy Wiśniowa 

• Krystyna Drabik – Urząd Gminy Wiśniowa 

• Lucyna Zborowska – Sołtys wsi Węglówka 

• Katarzyna Malec – Radna wsi Węglówka 

• Michalina Poradzisz – mieszkanka m. Węglówka  

• E. G. – K. – mieszkanka m. Węglówka – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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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 przedstawiła i omówiła szablon dokumentacji, na podstawie której 

sporządzone będzie plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Węglówce 

PLH120046.  

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

inwentaryzacji prowadzonej na obszarze Kościół w Węglówce PLH120046, zidentyfikowane 

zagrożenia planowane działania ochronne.  

W części dyskusyjnej spotkania zostały poruszone następujące kwestie: 

⎯ w związku z dużymi obawami związanymi z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 

wyjaśniono, że wprowadzenie tej formy ochrony przyrody nie wiąże się z drastycznymi zmianami 

dotychczasowego sposobu gospodarowania na danym terenie, uwagę natomiast należy poświęcić 

w sytuacji, gdy chce się zmienić dany sposób zagospodarowania terenu, uwzględniając przedmioty 

ochrony występujące w obszarze Natura 2000 (tutaj nietoperze) i możliwość negatywnego wpływu na 

nie – Monika Kozieł; 

⎯ stwierdzenie, że nigdy w kościele w Węglówce nie było 500 szt. nietoperzy  – Pani (Michalina 

Poradzisz) Mieszkanka wsi Węglówka – Rafał Szkudlarek wskazał, że monitoring stanu populacji jest 

prowadzony od wielu lat, również przed 2004 rokiem, kiedy sporządzono SDF i wówczas populacja 

wynosiła nawet 600 szt. nietoperzy; 

⎯ uwagi dotyczące świeżych nasadzeń zieleni (cisy) związanych z ułatwieniem wylotu 

nietoperzom – Michalina Poradzisz, Lucyna Zborowska – wyjaśniono, że lokalizacja wykonanych 

nasadzeń jest najbardziej optymalna ze względu na konieczność użytkowania terenu (procesje), 

zachowanie bezpieczeństwa, a także dostęp dla nietoperzy – Rafał Szkudlarek, Ks. Sławomir 

Kamiński; 

⎯ wątpliwości mieszkańców w zakresie funkcjonowania obszaru Natura 2000, tj. wycinki drzew, 

wprowadzania zabudowy – Michalina P. Lucyna Zborowska – wyjaśniono, że każdą sytuację 

rozpatruje się indywidualnie, znaczenie mają trasy migracyjne (pasy zieleni) prowadzące od kolonii 

letniej do żerowisk, również poza granicami obszaru Natura 2000. Wskazano również że zawsze 

można zastosować nasadzenia uzupełniające ciąg migracyjny, a takim ciągiem może być również 

żywopłot, płot itp; wskazano również, że wprowadzanie zabudowy w terenach otwartych nie jest 

zagrożeniem dla przedmiotów ochrony na obszarze Kościół w Węglówce PLH120046 – Rafał 

Szkudlarek, Monika Kozieł; 

⎯ czy remont poddasza wraz z wymianą i remontem dachu (rozumiane jako wymianę elementów 

konstrukcji dachu oraz pokrycia)  w domu prywatnym np. w lecie będzie się wiązał z utrudnieniami – 

Krystyna Drabik, Lucyna Zborowska – wyjaśniono, że obszar Natura 2000 Kościół w Węglówce 

PLH120046 dotyczy kolonii letniej w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Węglówce 

wraz z żerowiskami, natomiast remont poddasza, termomodernizacja domu wiąże się 

z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt i obejmuje wszystkie nietoperze 

(nie tylko nocka dużego i podkowca małego) i gatunki ptaków – Monika Kozieł; 
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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. 

 

 

 

 

Zespół Lokalnej Współpracy, II spotkanie konsultacyjne obszar Natura 2000  

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

Kościół w Węglówce PLH120046 

 
II spotkanie konsultacyjne obszar Natura 2000 Kościół w Węglówce PLH120046 


