
PROTOKÓŁ 

ze spotkania dotyczacego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020,  które odbyło się w dniu 17 września 2013 roku  

w Korzennej 

 

Celem trzeciego spotkania było przedstawienie interesariuszom informacji 
dotyczących przeprowadzonych analiz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin: Bobowa, 
Ciężkowice, Korzenna, Zakliczyn pod kątem propozycji ich zmian  w odniesieniu do obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic bukowca PLH120020.  

W spotkaniu udział wzięli: załącznik lista obecności 

Spotkanie rozpoczął Pan Paweł Kozioł – koordynator planu zadań ochronnych z 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który przedstawił cel i przebieg 
spotkania.  

Po rozpoczeciu przedstawiona została prezentacja multimedialną, w której 
przypomniano podstawowe informacje o obszasze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Okolic 
Bukowca PLH120020.  

Nastepnie przeanalizowano kolejno nasteujące dokumenty: 

• Uchwała Nr III/20/2002 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna”. 

• Uchwała nr XXXI/192/2006 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 marca 2006 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod 
nazwą „plan nr 13-Bukowiec/Jasienna”. 

• Uchwała Nr XII/112/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 13 
- Bukowiec/Jasienna. 

• Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa wsie: 
Bobowa, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna i Wilczyska. 

• Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Gminy Bobowa z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa 
dla działki Nr 1275/2 w Bobowej. 

• Uchwała NR VIII/ 56 /03 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 czerwca 2003 roku  
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ciężkowice. 

• Uchwała Nr XXII/216/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012 r.   
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zakliczyn. 



Wskazano propozycję zmian w ww. dokumentach kierując się potrzebą zachowania 
we właściwym stanie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic 
Bukowca PLH120020. 
 
• Pani Małgorzata Mordarska – Duda (Małopolski Urząd Wojewódzki) przedstawiła 

wątpliwości odnoszące się do zaproponowanych zmian zapisu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą "plan nr 13-
Bukowiec/Jasienna", dotyczących wprowadzenia zakazu przeniesienia w inne miejsce 
kościoła w Bukowcu. Po przeprowadzonej dyskusji propozycja zmiany zapisu została 
podtrzymana. 

 
• Koordynator PZO przedstawił sposób rozstrzygnięcia wniosku zgłoszonego na 

poprzedmnim spotkaniu przez Pana Grzegorza Wojtanowskieego (Nadleśnictow Gromnik) 
w sprawie wpisania do zadań ochronnych konieczność wykonania uproszczonych palnów 
urządzania lasów dla lasów prywatych. Wniosek został uwzgledniony i wpisany w tabeli w 
punkcie 6. Ustalenie działań ochronnych. 

 
• Koordynator PZO przedstawił potencjalne zagrożenie wyniające z miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa z 2003 roku związane z zarezerwowanie 
w mpzp terenów pod obwodnicę biegnącą wzdłuż lewego brzegu rzeki Białej. 

 
• Pani Małgorzata Michna (RDOŚ w Krakowie) poinformowała zebranych o dalszym 

przebiegu prac nad planem zadań ochronnych.  
 
• Pani Barbara Mirek-Michalska (RDLP w Krakowie) wniosła uwagi do tabeli w punckie 

2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów omawianej dokumentacji planu zadań 
ochronnych. Przedstawicielka RDLP w Krakowie złożyła wniosek aby w przedmiotowej 
tabeli w kolumnie „Typ własności” umieścić informację o tym iż część terenów leśnych 
znajduje się  w zarządzie PGL Lasy Państwowe. Pani Barbara Mirek – Michalska 
podkreśliła iż siedliska leśne będące przedmiotem ochrony przedmiotowego obszaru 
Natura 2000 położone są na terenie LP. 

 

Protokół przygotowała:  Dagmara Klimczak – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie. 
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