
 

 
 

 

PROTOKÓŁ  
 

Spotkanie w celu rozpoczęcia prac nad opracowywaniem projektów planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 PL120007 Kalina –Lisiniec i PLH120017 Wały 

29 listopada 2011 r. 

10:00 – 12:30 w Urzędzie Gminy w Racławicach  

 

CEL SPOTKANIA:  

Zainicjowanie prac nad opracowaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

PL120007 Kalina –Lisiniec i PLH120017 Wały oraz wypracowaniem wspólnych metod 

gospodarowania na obszarach Natura 2000 z udziałem społeczeństwa oraz służb ochrony 

przyrody. 

 Informacja o aktualnym statusie obszarów Natura 2000. 

 Rozpoczęcie pracy nad planami zadań ochronnych. 

 Wyjaśnienie co wolno na obszarze oraz jakie działania są niewskazane. 

 Dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. 

 

PROWADZĄCY 

Magdalena Szymańska – koordynator PZO (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Krakowie) 

Paweł Nejfeld – ekspert przyrodnik, wykonawca ekspertyz przyrodniczych dla PZO 

 

UCZESTNICY: 

Osoby zainteresowane pracą nad planem zadań ochronnych dla obszarów (lista obecności), 

w tym przedstawiciele samorządów lokalnych, nadleśnictwa, ODR oraz prywatni właściciele 

gruntów. 

 

 PROGRAM SPOTKANIA 

 Przedstawienie celów spotkania, oczekiwanych wyników oraz aktualnego stanu prac nad 

opracowywaniem PZO. 

 Przedstawienie kryteriów dobrego zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 

2000. 

 Cześć dyskusyjna oraz ustalenie dalszych planów i zadań możliwych do realizacji.  

 

Przed spotkaniem, do potencjalnych zainteresowanych, skierowano imienne zaproszenia na 

warsztaty wraz z informacją o możliwości wzięcia udziału w pracach Zespołu Lokalnej 

Współpracy. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Sekretarza Gminy Racławice – Pani Zofii 

Dziwosz, która przywitała przybyłych gości.  

 Pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Magdalena Szymańska, koordynator 

opracowywania PZO, która przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Opracowanie 

projektów planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 Kalina-Lisiniec 

i Wały”, w ramach której omówione zostały zagadnienia związane z: położeniem obszarów, 

wartościami przyrodniczymi, przedmiotami ochrony, prawnymi podstawami tworzenia PZO, 

udziałem społeczeństwa w powstawaniu PZO, harmonogramem prac na 2011 i 2012 r., 

utworzeniem Zespołu Lokalnej Współpracy oraz Platformą informacyjno-konsultacyjną. 

 Kolejną część poprowadził Pan Paweł Nejfeld, który omówił wartości przyrodnicze 

obszarów „Kalina-Lisienie” i „Wały”, w szczególności skupiając się na ocenie znaczenia 



 
 

 

obszarów dla zachowania muraw kserotermicznych i gatunków roślin murawowych, 

prezentacji zagrożeń muraw oraz planów na rok 2012.  

 Następnie Pani Magdalena Szymańska zaprezentowała efekty i planowane działania 

podejmowane w ramach realizacji projektu „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk 

kserotermicznych w Małopolsce”.  

 Po wystąpieniach nastąpił czas na zadawanie pytań, w trakcie którego udzielano 

odpowiedzi na następujące zagadnienia: 

- sposób wykonywania zabiegów ochronnych na murawach i terminy zabiegów, 

- odpowiedzialni za wykonanie zabiegów ochronnych, 

- harmonogram przyszłych prac nad PZO. 

 Uczestnicy spotkania zadeklarowali udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


