
PROTOKÓŁ 

ze spotkania dotyczącego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica 
PLH120039,  które odbyło się w dniu 22 października 2012 roku  

w Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy 

 

Celem spotkania było przedstawienie interesariuszom informacji dotyczących 
rozpoczęcia prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica 
PLH120039, oraz stworzenie Zespołu Loklnej Współpracy.  

W spotkaniu udział wzięli: lista obecności  w załączniku 

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: 

- kto dokonuje kontroli stanowiska nietoperzy w Obszarze? 

- kto uzgadnia wycinkę drzew w Obszarze? 

- czy była przeprowadzona pełana inwentaryzacja nietoperzy w Obszarze? 

Odpowiedzi na pytania udzielili Pan Rafał Szkudlarek (pro Natura) oraz Pani 
Małgorzata Michna (RDOŚ w Krakowie).  

Po przerwie Pan Paweł Kozioł z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Krakowie, przedstawił prezentację charakteryzującą obszar Natura 2000 Krynica, oraz 
scharakteryzował gatunki nietoperzy będące przedmiotami ochrony tego Obszaru.    

Następnie 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.  

Przedstawiciel Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy zapytał kiedy będzie 
dostępna dokumentacja PZO dla Obszaru. 

Odpowiedzi udzielił Pan Paweł Kozioł dekalrujac, iż dokumantacja zostanie przesłana 
do członków Zespołu Lokalnej Współpracy w listopadzie 2012 r. 



Przedstawiciele RZGW zapytali o odległości na jakie latają nietoperze na żerowiska 
oraz jakie procedury będą obowiązywać podczas wystąpienia nagłych zagrożeń  
i konieczności zabezpieczenia brzegów potoków. 

Odpowiedzi na pytania udzielili Pan Rafał Szkudlarek (pro Natura) oraz Pani 
Małgorzata Michna (RDOŚ w Krakowie).  

 

 

WNIOSKI ZGŁOSZONE DO PLANU: 

1. Wniosek o zmianę garnicy Obszaru w zakresie usunięcia z Obszaru Natura 2000 Krynica 
PLH120039 terenu osiedla bloków mieszkaniowych. 

 
 
 
Protokół sporządził: Paweł Kozioł 

   


