
 

Spotkanie konsultacyjne dla obszaru Natura 2000 PLB 120002 Puszcza 

Niepołomicka – sprawozdanie 
 

 

Pierwsze z cyklu spotkań dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka odbyło się dn. 25 

listopada 2011 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Instytutu Ochrony 

Przyrody PAN w Krakowie, urzędów gmin Kłaj i Drwinia, Urzędu Miasta i Gminy 

Niepołomice, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwa Niepołomice, Koła łowieckiego „Żubr”, 

Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Wielickiego Biura 

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Obecni także byli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Stowarzyszenia 

Ochrony Sów, Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz indywidualni właściciele 

gruntów. Lista osób biorących udział w spotkaniu stanowi załącznik do niniejszego 

sprawozdania 

 

Spotkanie było prowadzone przez pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Krakowie p. Małgorzatę Michnę.  

 

Na początku spotkania, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Krakowie p. Małgorzata Michna przedstawiła prezentacje zawierające informacje o 

podstawach prawnych sporządzania planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów 

Natura 2000, zakresie tych planów wynikającemu z obowiązujących aktów prawnych oraz 

zasady działania Zespołów Lokalnej Współpracy. 

 

W kolejnych wystąpieniach zostały przedstawione zasady gospodarki leśnej oraz ochrony 

przyrody na terenie Nadleśnictwa Niepołomice (przedstawiciel Nadleśnictwa Niepołomice) 

oraz uwarunkowania społeczno-przyrodnicze Niepołomic (przedstawiciel Urzędu Miasta i 

Gminy Niepołomice). 

 

Następnie przedstawiciel Instytutu Ochrony Przyrody PAN, p. Grzegorz Cierlik 

zaprezentował przedmioty ochrony występujące na terenie obszaru, przedstawił ocenę ich 

stanu ochrony, zagrożeń, wymogów i możliwości ochrony. Ponadto, zostały przedstawione 

wyniki wstępnego etapu prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Puszcza 

Niepołomicka PLB120002. 

 

Po zakończeniu części prezentacyjne spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji na 

temat zasad realizacji planu zadań ochronnych. Biorący udział w dyskusji uczestnicy 

spotkania przedstawili liczne wnioski i propozycje. Między innymi zaproponowano: 

zaproszenie większej liczby rolników gospodarujący na terenie obszaru, dotarcie z informacją 

o prowadzonych działaniach do rolników indywidualnych za pośrednictwem sołtysów wsi, 

przekazano informację, że ok. 90% powierzchni Miasta i Gminy Niepołomice posiada 

Miejscowe Plany Zagospodarowanie Przestrzennego (MPZP) i należy uwzględnić ten fakt 

przy pracach nad planem, poproszono o przedstawienie harmonogramu prac nad planem, 

została wyjaśniona podstawa uwzględnienia dzięcioła czarnego w Standardowym Formularzu 

Danych dla obszaru, choć jego populacja występująca w obszarze nie jest kwalifikująca 



 

(poniżej 1% populacji krajowej), przedstawiono potrzebę ochrony miejsc żerowiskowych 

poza obszarami leśnymi dla puszczyka uralskiego, zasygnalizowano problem z wałęsającymi 

się psami i kotami, czy będzie to uwzględnione w planie zadań ochronnych?, przedstawiciel 

Wykonawcy zwrócił się do uczestników warsztatów o przekazanie wersji elektronicznych, w 

tym map, aktualnie obowiązujących dokumentów planistycznych, ze strony Nadleśnictwa 

Niepołomice zastała złożona deklaracja zaproszenia Wykonawcy planu na posiedzenie 

Komisji Projektu Planu. 

 

Do sprawozdania zostały dołączone także materiały informacyjne przygotowane na spotkanie 

i rozdane uczestnikom. 

 


