
SPOTKANIE Pcim; 22.05.2019 

OBSZAR NATURA 2000 Raba z Mszanką PLH120093 

 

Prowadzący:  

• Radosław Koryga, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) Kraków, 

• Eksperci: Sabina Klich, Mariusz Klich; F.H. Eco-Help Tarnów,  

• Wojciech Dybek, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński  

 

Uczestnicy (łącznie 12 osób), reprezentowali następujące instytucje:  

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny, Myślenice (3 osoby), 

• Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 

• Urząd Gminy Pcim (4 osoby) 

• Urząd Gminy Lubień, 

• Użytkownik Rybacki (obw. Nr 2rzeki Raby) Koordynator projektu KIK37 Tarliska Górnej Raby 

• Radny Gminy Pcim 

• Stowarzyszenie „Ab-Ovo” 

 

Cel spotkania:  

Przekazanie procesu tworzenia Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Raba z Mszanką, propozycja 

zmiany granic i nazewnictwa obszaru, zebranie uwag uczestników odnośnie ewentualnych niejasności 

procesu i problemach lokalnych, promocja uczestnictwa w Zespole Lokalnej Współpracy. 

 

Program spotkania:  

1. Prezentacja przedstawiciela RDOŚ o procesie tworzenia i zapisach PZO dla obszaru Raba z 

Mszanką. 

2. Prezentacja ekspertów przyrodniczych dotycząca charakterystyki przedmiotów ochrony, 

zagrożeń i koniecznych działań. 

3. Prezentacja Pana Józefa Jeleńskiego pt. „Właściwe utrzymanie drogą do rewitalizacji rzek 

górskich i ich dopływów na przykładzie projektu „Tarliska Górnej Raby” w Polsce”. 

 

 

 

 



Przebieg spotkania: 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych przez moderatora, podaniem zasad przebiegu 

spotkania ze strony moderatora jak i pracownika RDOŚ. Sekretarz Gminy Pcim, w imieniu Wójta Piotra 

Hajduka przywitał organizatorów. Pracownik RDOŚ przedstawił zasady sporządzania planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000, później podając zasady dotyczące obszaru Raba z Mszanką. 

Dodatkowo podczas wystąpienia zaproponował zmianę granic obszaru i korektę nazwy, informując o 

procedurze towarzyszącej takim zmianom/korektom.  

Następnie głos zabrali eksperci przyrodniczy, którzy omówili przedmioty ochrony, przewidywane 

zadania ochronne i zidentyfikowane zagrożenia. Eksperci i pracownik RDOŚ udzielili odpowiedzi na 

zadane pytania przez uczestników, wyjaśniając podejmowane niejasności. Kolejnym etapem spotkania 

była prezentacja Pana Józefa Jeleńskiego pt. „Właściwe utrzymanie drogą do rewitalizacji rzek górskich 

i ich dopływów na przykładzie projektu „Tarliska Górnej Raby” w Polsce”. 

Pracownik RDOŚ poinformował, że wszystkie prezentowane dziś materiały (prezentacje, mapy) będą 

zamieszczone na stornie internetowej RODŚ.  

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, uczestnicy z zaangażowaniem słuchali wystąpień, 

zadawali rzeczowe pytania i podnosili problemy istotne dla obszaru będącego tematem spotkania.  

Uczestnicy spotkania uzyskali bezpośrednie odpowiedzi na swoje pytania. 

Tematy zgłoszone przez uczestników i przebieg dyskusji: 

• Uczestnicy zaproponowali, aby obszar ochrony poszerzyć o fragment rzeki Lubieńka w Lubniu, 

równoległy do Raby (około 400 m). Doprecyzowując poproszono o poszerzenie do stopnia na 

działce rzecznej z osłoną 10 metrów. Pracownik RDOŚ poinformował, że planuje się 

poszerzenie całego obszaru o około dwadzieścia kilka hektarów. Dodając, że prosi kierować 

ewentualne uwagi dotyczące zmiany granic do RDOŚ.  

• Uczestnicy skierowali pytanie do pracownika RDOŚ, czy populacja bobra będzie stanowiła 

przedmiot ochrony. Pracownik RDOŚ, poinformował że ten gatunek w skali UE jest gatunkiem 

naturowym, jednakże w tym przypadku populacja ma się dobrze i nie przeszkadza lokalnej 

społeczności. Dlatego nie będzie traktowana jako przedmiot ochrony (będzie w SDF z oceną 

D).  

• Uczestnicy podjęli dyskusję dotyczącą występowania barszczu Sosnowskiego. Pan Józef 

Jeleński poinformował o dwóch miejscach, gdzie podejrzewa występowanie wspomnianej 

rośliny. Podczas dyskusji postanowiono o obserwowaniu wymienionych miejsc, celem 

upewnienia się jaka roślina tam się znajduje (jest jeszcze niewielkich rozmiarów).  

• Pracownicy PGW Wody Polskie, poruszyli sprawę wspomnianą w prezentacji ekspertów, 

mówiącą o poruszaniu się pojazdów ciężarowych po korycie Raby w Lubniu. Informując, że 

wspomniany transport jest prowadzony przez jednego z przedsiębiorców, a pojazdy 

przejeżdżają przez specjalnie wykonane brodło kamienne. Pracownik PGW Wody Polskie, 

przypuszcza, że problem sam się rozwiąże w okresie 2-3 lat co będzie równoległe z 

zakończeniem budowy Zakopianki (odcinek drogi krajowej nr 7). Eksperci tłumaczą, że musieli 

zawrzeć to w swojej ekspertyzie, ponieważ jest to zagrożenie.  

• Uczestnik Mieczysław Tylek zwrócił uwagę na tereny zalewowe gdzie siedliska są zasypywane. 

Podczas dyskusji stwierdzono, iż wspomniany teren znajduje się poza obszarem Natura 2000. 



Pracownik PGW Wody Polskie, stwierdził że nowe analizy wskazują na brak oddziaływania na 

teren. Pracownik nie zaprzecza, że w innych miejscach problem występuje. Pracownik RDOŚ 

dopytał uczestników czy uważają, że problem zasypywania terenów zalewowych powinien 

zostać wskazany w PZO co najmniej jako zagrożenie potencjalne. Uczestnicy zgodzili się ze 

stwierdzeniem pracownika RDOŚ.  

• Pracownik RDOŚ poprosił uczestników o zgłaszanie miejsc, w które zdaniem obecnych należy 

się udać podczas spotkania terenowego (planowanego w przyszłym miesiącu).  

• Uczestnicy zapytali o drogę na Krzywice, czy są przewidziane jakieś fundusze na 

zabezpieczenie. Eksperci odpowiedzieli, że jest to jedynie zagrożenie potencjalne a nie 

występujące. Pan Józef Jeleński dodał, że w roku 2007 lub 2008 wykonał ekspertyzę dotyczące 

koryta potoku Krzywiczanka. Ekspertyza wykazała, że potok nie zagraża drodze (nie ma 

powodzi niszczącej.   

• Pracownik PGW Wody Polskie zawnioskował o wyłączenie terenu z obszaru Natura 2000. 

Wskazał obszar w Pcimiu (między kładką a mostem), ponieważ planowane jest tam stworzenie 

parku. Uczestnicy i Pracownik RDOŚ odpowiedzieli że nie ma sensu wycinania wskazanego 

fragmentu. Wskazując na fakt, że obszar Natura 2000 nie zabrania tworzenia inwestycji. Taka 

zamiana mogła by stworzyć wrażenie, że obszary objęte programem Natura 2000 

uniemożliwiają inwestycje, co nie jest do końca prawdą.   

Wnioski: 

• Zwrócono uwagę na działalność bobrów, jako dodatkowego efektu potencjalnie wpływającego 

na stan obszaru. 

• Przyczyny występowania lub niewystępowania przedmiotów ochrony stanowią wciąż temat 

dyskusji. 

• Spotkanie doprowadziło do konkluzji o konieczności dopisania zagrożeń w PZO: zagrożenie 

wynikające z zasypywania terenów zalewowych (siedlisk) oraz potrzeby wizji lokalnych. 

 

 



 

Fotografia nr 1. Spotkanie w budynku Urzędu Gminy Pcim  

 

 

Fotografia nr 2. Spotkanie w budynku Urzędu Gminy Pcim  


