
PROTOKÓŁ 

ze spotkania dotyczacego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020,  które odbyło się w dniu 24 września 2012 roku  

w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach 

 

Celem spotkania było przedstawienie interesariuszom informacji dotyczących 
rozpoczęcia prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy 
Okolic Bukowca PLH120020, oraz stworzenie Zespołu Loklnej Współpracy.  

W spotkaniu udział wzięli: załącznik lista obecności 

Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Michna z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie, która przedstawiła cel i przebieg spotkania. Następnie wszyscy 
uczastnicy spotkania przedstawili się.   

Pani Małgorzata Michna przedstawiła prezentację nt. sieci Natura 2000 w Europie, w 
Polsce oraz na terenie województwa małopolskiego.  

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące gównie 
konsultacji społecznych i konieczności wyrażania zgody przez właścicieli gruntów na plany 
zadań ochronnych. Poruszono również problem możliwości dotarcia do wszystkich 
właścicieli gruntów, oraz problem braku zainteresowania ze strony społeczeństwa sprawami 
Natura 2000.  

Następnie Pan Paweł Kozioł z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Krakowie, przedstawił prezentację charakteryzującą obszar Natura 2000 Ostaje Nietoperzy 
Okolic Bukowca, oraz scharakteryzował główne siedliska i gatunki będące przedmiotami 
ochrony tego Obszaru.    

Po przerwie Pan Paweł Kozioł przedstawił i omówił szablon dokumentacji projektu 
planu zadań ochronnych. 

Na zakończenie Pani Małgorzata Michna przedstawiła konieczność powołania 
Zespołu Lokalnej Współpracy. Określo czym będzie się zajmował ZLW oraz omówiono  
przywileje i obowiązki jego członków. Pani Małgorzata Michna przedstawiła również zasadę 
funkcjonowania platformy informacyjno-konsultacyjnej.  

Podczas spotkania omówiono ponadto sposoby możliwości sprawdzenia czy działki 
znajdują się w obszarze Natura 2000. 

  Pan Andrzej Miś (Starostwo Powiatowe w Tarnowie) zapytał czy można podać 
przykłady palnów zadań ochronnych dla innych obszarów, oraz jakie zadania mogą być 
wpisane do pzo, które miałyby wpływ na lasy prywatne. W udzielonej odpowiedzi 
stwierdzono, iż plany takie  dopiero powstają i nie ma jszecze funkcjonujących pzo, natomiast 



konkretne zapisy do pzo będą określone po otrzymaniu prac od ekspertów, którzy zajmują się 
przedmiotowym Obszarem.    

Pani Barbara Michalska (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie) 
wyaziła obawy co do zapisów w powsatającym pzo, ale zwróciła też uwagę na pozytywne 
strony funkcjonowania Natury 2000 ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy w tym 
podkowca małego.  

 

WNIOSKI DO PLANU: 

1. Wniosek o wpisanie konieczności prowadzenia monitoringu nietoperzy w budynkach 
prywatnych. 

2. Sugestia konkretnego wpisu: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej nie szkodzącej 
nietoperzom.  

3. Pan Grzegorz Wojtanowski (Nadleśnictwo Gromnik) wniósł  o to, aby dokument nie był 
hamulcem dla ludzi i nie powodował konieczności ponoszenia dodatkowych środków. 
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