
 

 
 

 

Protokół 

z I spotkania konsultacyjnego dotyczącego opracowania planów zadań ochronnych  

dla obszarów Natura 2000 Dębówka nad Rzeką Uszewką PLH120066  

i Dolina rzeki Gróbki PLH120067 

Dnia 26 września 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w 

Szczurowej odbyły się I warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dębówka nad Rzeką Uszewką PLH120066  

i Dolina rzeki Gróbki PLH120067. Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów 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 projektów PZO, 

przekazanie ogólnych informacji o sieci Natura 2000 w Polsce, przedstawienie charakterystyki 

obszarów Dębówka nad Rzeką Uszewką i Dolina rzeki Gróbki, przedmiotów ochrony i ich 

zagrożeń, a także utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Uczestnicy spotkania: 

• Paweł Kozioł – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie. 

• Dagmara Klimczak – koordynator planu zadań ochronnych dla Dębówka nad Rzeką 

Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067, Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie. 

• Justyna Ślęzak - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

• Paweł Nejfeld – wykonawca ekspertyz fitosocjologicznej i entomologicznej. 

• Pozostali uczestnicy spotkania zgodnie z listą obecności. 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczął Pan Paweł Kozioł, który powitał zgromadzonych gości oraz 

przedstawił zespół zaangażowany w opracowanie PZO dla obszarów Natura 2000: Dębówka 

nad Rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067. Następnie poprosił 

zgormadzonych gości o przedstawienie się. Po prezentacji wszystkich osób głos zabrała Pani 

Dagmara Klimczak,  która podczas swojego wystąpienia scharakteryzowała sieć Natura 2000 

w Europie i w Polsce, przedstawiła projekt POIS.02.04.00-00-0193/16, a następnie omówiła 

założenia planu zadań ochronnych dla przedmiotowych obszarów, status prawny tych 

dokumentów oraz harmonogram prac i zasady współpracy w toku prac nad planem. Na 

zakończenie, tytułem wstępu do kolejnej prezentacji przedstawione zostały obszary Natura 

2000 Dębówka nad Rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067. 

Następnie głos zabrał Pan Paweł Nejfeld – wykonawca ekspertyz fitosocjologicznej 

i entomologicznej dla przedmiotowych obszarów Natura 2000, który w trakcie swojej prezentacji 

omówił biologię, zagrożenia, podstawowe założenia ochrony oraz wymagania siedliskowe 



 

 

motyli będących przedmiotami ochrony w ww. obszarach. Ponadto przedstawił wstępne wyniki 

prac terenowych. Badania na ww. obszarach Natura 2000 wykazały występowanie 2 siedlisk 

przyrodniczych: zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych [kod 6410] i łąk selernicowych [kod 

6440] oraz 3 gatunków motyli: modraszek telejus [kod 1059], modraszek nausitous [kod 1061] 

i czerwończyk nieparek [kod 1060]. Wyniki badań wskazują konieczność zmiany przedmiotów 

ochrony w zakresie siedlisk przyrodniczych. W trakcie prezentacji Pana Pawła Nejfelda głos 

zabrał sołtys wsi Górka, który poinformował o zagrożeniu dla obszaru Natura 2000 

polegającym na przeznaczaniu dużych powierzchni gruntów pod zasiew kukurydzy jaki ma 

miejsce w tym obszarze. Ekspert odniósł się do tej wypowiedzi, potwierdzając, że proceder ten 

ma miejsce, jednak na chwilę obecną nie stanowi on zagrożenia dla funkcjonowania tego 

obszaru Natura 2000. Po prezentacji nawiązała się dyskusja. Poruszono problem obecności 

bobrów w omawianych obszarach. Podjęto także temat najważniejszego działania ochronnego, 

przewidzianego w gospodarowaniu obszarem, tj. koszenia łąk. Jeden z uczestników spotkania 

zadał pytanie o wysokość dopłat za koszenie oraz jakie obowiązują obostrzenia terminowe na 

obszarach Natura 2000. Pani Dagmara Klimczak objaśniła, że Plan Zadań Ochronnych jest 

aktem prawa miejscowego obowiązującym na danym terenie i wszelkie działania podejmowane 

na przedmiotowym obszarze powinny być zgodne z jego zapisami. Na przykładzie 

sformułowań w PZO dla Jadownik Mokrych wyjaśniła, że nałożony termin koszenia do końca 

lipca, powinien być zmieniony na koniec września po przedstawieniu dokumentu, gdyż to on 

jest prawnie wiążący. Wtedy też otrzymanie dopłaty będzie możliwe nawet gdy wcześniej 

nałożone terminy koszenia na obszarach Natura 2000 były inne. Dodała także, ze zapisy mogą 

być rozpisane ogólnie jak prowadzenie gospodarki na gruntach, lub szczegółowo przy 

wskazaniu terminów obligatoryjnych lub fakultatywnych wykosu. Przedstawicielka MODR w 

Brzesku poddała problem wykorzystania siana z wykosu wrześniowego. Ekspert Paweł Nejfeld 

zwrócił uwagę, że pojaw modraszków następuje zwykle od końca czerwca do końca sierpnia, 

w zależności od warunków temperaturowych. Natomiast na łąkach koszonych wcześniej np. 

około połowy czerwca nie zauważył zmian w populacjach modraszków. Pan Paweł Kozioł 

dodał, że obowiązujący Plan Zadań Ochronnych może być sprzymierzeńcem dla rolnika w 

postaci większych dopłat rolnośrodowiskowych przewidzianych dla gruntów położonych na 

obszarach Natura 2000. Jeden z sołtysów wspomniał, że za wcześniejszy wykos, nałożone kary 

mogą być podobne do kary za zaniechanie wykosu.  Pani Dagmara Klimczak wskazała jak duże 

zagrożenie niesie za sobą zaniechanie wykosu (m.in. wchodzenie sukcesji, pojaw gatunków 

ruderalnych jak nawłoć). Pan Paweł Kozioł zapewnił że więcej szczegółów i problematycznych 

tematów będzie podjęte na drugim spotkaniu konsultacyjnym. Pani Dagmara Klimczak dodała, 

że być może również na następnym spotkaniu rozpocznie się wstępna analiza proponowanych 

zapisów w dokumentacji. Wspomniano również o sposobach zawiadomień osób 

zainteresowanych na następne spotkanie. Sołtys wsi Bratucice zasygnalizowała, że warto 

byłoby zaprosić Spółkę Pastwiskową Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w 

Bratucicach, gdyż dysponuje ona 33 ha łąk, które podlegają koszeniu.  

Po wyczerpaniu uwag, Pani Dagmara Klimczak poinformowała, że materiały ze 

spotkania będą przesłane mailowo, udostępnione w gminie oraz na stronie internetowej RDOŚ 

Kraków, a następnie podsumowała spotkanie oraz podkreśliła dużą rolę Zespołu Lokalnej 

Współpracy w pracach nad sporządzaniem PZO. Poinformowała również, że wszystkie 

materiały i informacje dotyczące prac nad planami zadań ochronnych oraz spotkań 

konsultacyjnych będą przesyłane uczestnikom na bieżąco oraz umieszczane na stronie 



 

 

internetowej http://krakow.rdos.gov.pl/.  Następnie Pan Paweł Kozioł podziękował za 

przybycie i zaprosił do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami. 

 

 

Dokumentacja fotograficzna z I spotkania konsultacyjnego dla obszarów Natura 2000 

Dębówka nad Rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067,  

dn. 26.09.2018 r.; Szczurowa: 

 

Fot.1. Rozpoczęcie spotkanie konsultacyjnego dla obszarów Natura 2000 Dębówka nad 

Rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067 
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Fot.2. Wystąpienie Pani Dagmary Klimczak – koordynatora planów zadań ochronnych dla 

przedmiotowych obszarów Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.3. Wystąpienie Pana Pawła Nejfelda -  wykonawcy ekspertyz fitosocjologicznej 

i entomologicznej dla poszczególnych obszarów Natura 2000 

 



 

 

Fot.4. Uczestnicy spotkania dla obszarów Natura 2000 Dębówka nad Rzeką Uszewką 

PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067 
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