
 
 

 

 

 

 

 

 

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

dla obszarów Natura 2000 
 

Protokół 

z I spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060 

 

 Dnia 21 kwietnia 2021 r. odbyło się I spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060. 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. Spotkanie z powodu COVID-19 i przedłużonych przez 

Rząd Polski obostrzeń odbyło się w formie on-line przez platformę MS Teams. 

Cel spotkania: 

Zainicjowanie prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla części obszaru 

Natura 2000 Cedron PLH120060, przekazanie informacji o procesie powstawania planów 

zadań ochronnych (PZO), zebranie uwag uczestników, zachęcenie do włączania się do prac 

Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).  

Uczestnicy spotkania (łącznie 15 osób): 

- Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, 

- Ekspert koordynator badań przyrodniczych, 

- Przedstawiciele Urzędu Gminy Skawina, 

- Przedstawiciel Nadleśnictwa Andrychów, 

- Przedstawiciele PGW Wody Polskie RZGW Kraków,  

- Sołtys sołectwa Zebrzydowice. 

 

Prowadzący spotkanie: 

Justyna Ślęzak - Asystent Planisty Regionalnego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Krakowie), 

Grzegorz Zygmunt – Koordynator planu (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Krakowie), 

Konrad Kata - Wykonawca - koordynator ekspertyz przyrodniczych. (Firma „Żbik”). 

 

 



 
  

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

dla obszarów Natura 2000 
 
 

Program spotkania: 

• Prezentacja dotyczące projektu unijnego „Opracowanie planów zadań ochronnych  

dla obszarów Natura 2000 (PZO bis)” pt. Plany zadań ochronnych w latach 2017-

2022 – Pani Justyna Ślęzak, 

• Prezentacja dotycząca przekazania prawnych i merytorycznych informacji o procesie 

opracowywania Planów Zadań Ochronnych (PZO), nakreślenie ogólnej 

charakterystyki obszaru Natura 2000 Cedron, przedmiotów ochrony, zachęcenie  

do włączania się do prac Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) pt. Plan zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060 - Pan Grzegorz Zygmunt, 

• Prezentacja dotycząca charakterystyki obszaru objętego działaniami i gatunków 

będących przedmiotem ochrony w obszarze, przedstawienie ekspertów i metodyk prac 

inwentaryzacyjnych, pt. Cedron PLH120060 - Pan Konrad Kata, 

• Dyskusja z interesariuszami połączona z zadawaniem pytań. 

 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich gości. Następnie Pani Justyna 

Ślęzak wygłosiła prezentację pt. Plany zadań ochronnych w latach 2017-2022,  

w której omówiła główne założenia i zadania realizowane w ramach projektu unijnego 

POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 (PZO bis)”. Po krótkiej przerwie Pan Grzegorz Zygmunt w prezentacji pt. Plan 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060 scharakteryzował sieć 

Natura 2000 w Polsce, a następnie omówił założenia planu zadań ochronnych 

dla przedmiotowego obszaru, status prawny tego dokumentu oraz harmonogram prac i zasady 

współpracy w toku prac nad PZO. Następnie głos zabrał Pan Konrad Kata, który w trakcie 

swojej prezentacji pt. Cedron PLH120060 opisał charakterystykę obszaru objętego 

działaniami i gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze oraz przedstawił 

ekspertów wykonujących poszczególne działania, a także pokrótce omówił specyfikę 

metodyk wszystkich prac inwentaryzacyjnych. 

Następnie obyła się krótka rozmowa, w której uczestnicy mogli zadawać pytania. 

Dotyczyły one przede wszystkim terminów kolejnych spotkań m.in. wyjazdów terenowych  

i osób które będą zaangażowane w Zespole Lokalnej Współpracy.  

Poinformowano, że wszelkie propozycje, uwagi i wnioski które będą zgłaszane  

do treści projektów dokumentów zostaną rozpatrzone pod kątem ich uwzględnienia  

w dokumentacji. Będą one omawiane w trakcie następnych spotkań konsultacyjnych.  

Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii Pan Grzegorz Zygmunt podziękował za udział 

w spotkaniu i zakomunikował, że wszystkie materiały i informacje dotyczące prac nad 

planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cedron PLH120060 oraz spotkań 

konsultacyjnych będą dostępne na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie. Informacja o ich 

zamieszczeniu zostanie rozesłana pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników 

warsztatów. 

Na tym spotkanie zakończono. 


