
 

 
 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

Spotkanie konsultacyjne dot. planu zadań ochronnych dla części  

obszaru Natura 2000 Skawiński obszar łąkowy PLH120079 

25 października 2019 r. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie 

 

Prowadzący: 

• Magdalena Szymańska, Justyna Ślęzak - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie (RDOŚ), 

• eksperci: Konrad Kata - Firma Żbik 

 

Cel spotkania: 

Zainicjowanie prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 

2000 Skawiński obszar łąkowy PLH120079 oraz przekazanie informacji o procesie 

powstawania planów zadań ochronnych (PZO), zebranie uwag uczestników, zachęcenie 

do włączania się do prac Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). 

 

Program spotkania: 

1. Prezentacja dotyczące projektu unijnego „Opracowanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000 (PZO bis)” – Justyna Ślęzak 

2. Plan zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Skawiński obszar łąkowy 

PLH120079 – Magdalena Szymańska 

3. Wyniki inwentaryzacji entomologicznej i botanicznej - Konrad Kata 

4. Dyskusja (również w trakcie prezentacji oraz pomiędzy wystąpieniami) 

 

 



 

 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych przez organizatorów, podaniem zasad 

przebiegu warsztatów oraz zaplanowanego programu. Następnie pracownik RDOŚ 

przedstawił unijny projekt w ramach, którego tworzone są plany zadań ochronnych w Polsce. 

Kolejno pracownik RDOŚ przedstawił detalicznie zasady funkcjonowania sieci Natura 2000 

w Polsce, podając szczegóły dotyczące obszaru Skawiński obszar łąkowy. Omówione zostały 

aspekty dotyczące historii tworzenia obszaru, dokumentów planistycznych (mpzp i studium), 

zasad ochrony w obszarze, procesu konsultacji podczas powstającego PZO oraz utworzono 

Zespół Lokalnej Współpracy. Ekspert przyrodniczy omówił przedmioty ochrony obszaru: 

siedliska przyrodnicze i gatunki motyli. Szczegółowo odniesiono się do oceny stanu 

zachowania poszczególnych przedmiotów ochrony wraz z przedstawieniem zakresu 

metodyki inwentaryzacji, omówiono wstępnie zaproponowane działania ochronne 

i zagrożenia występujące w obszarze. 

 

Tematy zgłoszone przez uczestników spotkania podczas dyskusji: 

− opracowywanie dokumentów planistycznych dla gminy Skawina, 

− waloryzacja przyrodnicza gminy Skawina, 

− wyznaczanie form ochrony przyrody, 

− realizacja zabiegów czynnej ochrony, 

− usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin gł. nawłoci, 

− dopłaty rolnośrodowisko-klimatyczne, 

− wykup obszarów zielonych/chronionych na terenie gminy Skawina. 

 

 

 


